Komunikat organizacyjny
Nazwa zawodów: Mityng Lekkoatletyczny Września Jeleniogórskiego
Termin i miejsce: 25.09.2019r. Jelenia Góra ul. Złotnicza 12, - godz. 14.30,
Organizator: MKL 12 Jelenia Góra, Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki we Wrocławiu, ,
Finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Miasto Jelenia Góra
Zgłoszenia: poprzez Internetowy System Zgłoszeń do Zawodów dostępny na stronie www.domtelsport.pl/zgłoszenia/, zgłoszeń będzie można dokonać poprzez panel tylko dla zawodników z
licencją na 2019r.- godz. 15.00 -23.09.2019r.
Organizator zastrzega sobie prawo korekty projektu programu minutowego po otrzymaniu wszystkich
zgłoszeń.
Udział w zawodach: Prawo startu w zawodach mają zawodnicy posiadający licencję zawodniczą na
2019r oraz ważne badania lekarskie. Zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych.
Kluby, które nie dokonają wykreśleń zawodników z list startowych będą obciążane opłatą w wysokości
10zł.
Osoba reprezentująca dany klub zobowiązana jest na godz. przed rozpoczęciem zawodów do
przekazania druku zgłoszenia do biura zawodów.-w celu weryfikacji startujących.
Nagrody: medale dla 3 najlepszych zawodników w konkurencji, nagrody rzeczowe dla zwycięzców
Badania: wszyscy zawodnicy uczestniczący w zawodach organizowanych przez DZLA muszą posiadać
aktualne badania lekarskie - przedstawiciel Klubu dokonując zgłoszenia oświadcza, że zgłoszeni
zawodnicy jego klubu posiadają takie badania lekarskie, zgodnie z Rozp.Min.Zdrowia z dnia
22.12.04r.(Dz.U.nr.282 poz. 2815).
Ubezpieczenie uczestników: zgodnie z Ustawą o Sporcie obowiązek ubezpieczenia zawodnika od
NW należy
do
klubu,
który
zawodnik
reprezentuje.
Organizator
zawodów
nie
ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych.
Kontakt do organizatora: Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki – 50-529 Wrocław, ul. Borowska 1-3,
tel. 71-788 41 14 fax /071/ 367-18-40, www.dzla.pl, oraz kozanecka@dzla.pl.
PROJEKT PROGRAMU MINUTOWEGO
25.09.2019 r. (środa)
14.30
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Inne: Udział w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże się z wyrażeniem
zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy w materiałach promocyjnych organizatora.
Interpretacja regulaminu oraz kwestie sporne rozstrzyga organizator.

