
Regulamin zawodów:
„Pomarańczowo i sportowo - 

ze szkoły na igrzyska olimpijskie 
śladami olimpijczyka Artura Kozłowskiego”

1. Organizator:

 Klub Sportowy Rajsport Sieradz Active Team w Sieradzu

  
2.      Terminy:

rundy eliminacyjne:

• 09.04.2018 Sieradz 
• 28.05.2018 Pabianice
• 08.10.2018 Łowicz

finał: 15.10.2018 Zduńska Wola – udział biorą tylko szkoły które przeszły etap eliminacyjny.

3. cel zawodów:
• Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
• Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności 

fizycznej.
• Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
• promowanie idei wolontariatu sportowego,
• Promowanie systematycznej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz prozdrowotnych, 

społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu,
• Krzewienie idei fair play.

4. HARMONOGRAM 
10:00 otwarcie biura zawodów
11:30 zakończenie wydawania pakietów
11:45 wspólna rozgrzewka
11:55 uroczyste otwarcie zawodów
12:00 start 6-9 lat 400m
12:15 start 10-13 lat 800m
12:35 start 14-16* lat 1000m 
12:50 szkoły ponadpodstawowe- 2000m
13:40 opublikowanie nieoficjalnych wyników
ok 13:40-14:00 uroczysta dekoracja

Program obowiązuje na każdym z  4 etapów.
*16 lat dotyczy uczniów, którzy ukończyli już 16 rok zycia w dniu eliminacji ale nie uczęszczają 
jeszcze do szkoły ponadpodstawowej

UWAGA: w przypadku dopasowywania kategorii pod uwagę brana jest data urodzenia uczestnika- 
tyle ile lat ma uczestnik w dniu eliminacji do takiej kategorii należy go przypisać. 

5. Uczestnicy:

 prawo startu mają  uczniowie szkół podstawowych od 1 klasy wzwyż oraz uczniowie   



szkół ponadpodstawowych.
 zespół danej szkoły może składać się z dziewcząt i chłopców (dowolnie). Drużyna liczy 5 

osób.
 Każda szkoła może zgłosić kilka drużyn w danej konkurencji o ile organizator nie postanowi 

inaczej.
 Drużyna musi liczyć równo 5 zawodników.
 Każdy uczestnik musi posiadać zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w zawodach

6. Zgłoszenia 

o Zgłoszenia elektroniczne na udostępnionej platformie www.rajsportactive.pl/zapisy  ,
o Najpóźniej  w  dniu  zawodów  opiekun,  przynosi listę  imienną  zgłoszonych 

wcześniej zawodników podpisaną przez dyrektora jednostki. - do pobrania ze 
strony  z  zapisami.  Dopuszcza  się  zapisy  w  dniu  zawodów pod  warunkiem  nie 
wyczerpania się limitu startowego.

Udział w zawodach jest bezpłatny.

7. Przeprowadzenie zawodów:
każdy uczestnik otrzyma przed startem otrzyma indywidualnie przydzielony  numer startowy z 

chipem do  elektronicznego  pomiaru  czasu.  Po  przyznaniu  numerów  zawodnikom  nie  wolno 

wymieniać się nimi między sobą. Numery mocowane są do przedniej części koszulek na agrafki 

(zapewnia je organizator). Numery są bezzwrotne.

Zawody odbywać się będą kolejno wg wytyczonego programu zawodów. 

Do wyniku końcowego liczony jest czas netto całej drużyny (5 dzieci). 

W każdej  konkurencji  zgłosić  się może maksymalnie 10 szkół  o ile  organizator  nie postanowi 

inaczej. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Do etapu finałowego przechodzą 3 szkoły z danej konkurencji z najlepszym czasem.

W etapu finałowym w każdej konkurencji udział weźmie dodatkowo 1 zaproszona szkoła z innego 

województwa w ramach integracji sportowej.

Pomiar czasu: elektroniczny

rodzaj zawodów: biegi przełajowe lub na bieżni- (w zależności od lokalizacji).

8. Pakiet:
w ramach zawodów uczestnik otrzymuje:

• buffę (komin) na szyję 
• medal okolicznościowy, 
• bezzwrotny numer startowy
• pakiet żywnościowy
• wodę

9. Nagrody
organizator zapewnia na wszystkich zawodach medale dla każdego uczestnika
na etapie eliminacyjnym 5 szkół z najlepszym wynikiem w danej kategorii nagrodzonych 

zostanie pamiątkowym pucharem.
Podsumowania poszczególnych rzutów ukażą się na stronie www.rajsportactive.pl/zapisy i 

na stronie zawodów.
Uroczyste podsumowanie całości klasyfikacji szkół odbędzie się podczas finału w Zduńskiej 

Woli. Dla najlepszych szkół w całych zawodach 1-5msc przewidziane zostały puchary. 
Limit uczestników:
etap eliminacyjny: 200
etap finałowy: 200

http://www.rajsportactive.pl/zapisy
http://www.rajsportactive.pl/zapisy


Postanowienia końcowe:
• Niepełnoletni  uczestnicy  mogą  wystartować  tylko  pod  warunkiem  podpisania  przez 

rodzica/opiekuna zgody na udział w zawodach
• organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów 
• organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zgubione 
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki z winy uczestników
• organizator nie zapewnia transportu uczestników
• organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW
• organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw spornych
• Podczas  biegu  wszyscy  zawodnicy  muszą  mieć  numery  startowe  przymocowane  do 

przedniej  części  koszulek  startowych.  Zasłanianie  numeru  startowego  w  części  lub  w 
całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Numery startowe są 
bezzwrotne. 

• Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby 
bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy.

• Opiekunowie  prawni  uczestników  biorących  udział  w  imprezie  wyrażają  zgodę  na 
przetwarzanie ich danych osobowych,  zezwalają na korzystanie z ich wizerunku,  zdjęć, 
filmów na potrzeby organizatora tj. internet, prasa, ulotki, plakaty itp. 

• Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  dokonywania  zmian  regulaminu  w  okresie 
przygotowawczym  w  celu  zapewnienia  właściwej  realizacji  zawodów,  zgodnie  z 
oczekiwaniami uczestników i uwarunkowaniami zewnętrznymi. 

• Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  zawodów,  przełożenia  ich  lub  ich 
przerwania ze względu na złe warunki pogodowe.

• Wiążąca  i  ostateczna  interpretacja  niniejszego  regulaminu  przysługuje  wyłącznie 
organizatorowi zawodów

• W sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator

KONTAKT:
rajsport.sieradz@gmail:com

dział techniczny zapisów: 663-748-312 lub 43 827-17-47 

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sport Wszystkich dzieci”  
na rok 2018

  

mailto:rajsport.sieradz@gmail


OŚWIADCZENIE 
rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej 

Ja  (imię  i  nazwisko)....................................................................................  legitymujący  się 
dowodem osobistym (nr  i  seria)  lub nr  PESEL opiekuna:..................................  oświadczam, że 
wyrażam  zgodę  na  udział  mojego  dziecka/podopiecznego  (imię  i 
nazwisko) ....................................................................................... w Pomarańczowo i sportowo -  
ze  szkoły  na  igrzyska  olimpijskie   śladami  olimpijczyka  Artura  Kozłowskiego w  dniu 
….........................................  Oświadczam,  że moje  dziecko/podopieczny jest  w stanie  pokonać 
zakładany  dystans,  nie  będę  rościć  żadnych  pretensji  do  organizatora  z  tytułu  odniesionych 
kontuzji,  utraty  zdrowia  lub  życia  wynikłe  nie  z  winy  organizatora.  Oświadczam,  iż  moje 
dziecko/podopieczny nie jest  pod wpływem alkoholu,  narkotyków i  substancji  psychotropowych 
oraz nie cierpi na żadne choroby mogące mieć istotny wpływ na przebieg biegu. 
Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z regulaminem imprezy i w pełni akceptuję jego warunki. 
Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moim dzieckiem/podopiecznym, a 
także wyniki  z  jego danymi osobowymi  mogły być  wykorzystane przez prasę,  radio,  telewizję, 
portale  internetowe, a także w celach marketingowych Organizatora. 
Przyjmuję do wiadomości, że dziecko/podopieczny ma obowiązek przestrzegać zarządzeń służb 
porządkowych oraz warunków regulaminu.

Miejscowość, data........................................         ….................................................... (czytelny 
podpis) 

lista uczestników do podpisu przez dyrektora- jej złożenie stanowi warunek startu w zawodach: 



…........................................................
                   pieczęć szkoły

LISTA UCZESTNIKÓW
Pomarańczowo i Sportowo

w dniu............................................

Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela grupy.......................................................................................

konkurencja (zaznaczyć właściwe);

[  ] 6-9 lat 400m
[  ] 10-13 lat 800m
[  ] 14-15 lat 1000m
[  ]  szkoły ponadpodstawowe. 2000M

Dane uczestników:
1.
imię....................................................................................

nazwisko............................................................................

data urodzenia (DD.MM.RRRR).........................................płeć: [  ]  K  [  ]  M

2. imię....................................................................................
nazwisko............................................................................

data urodzenia (DD.MM.RRRR).........................................płeć: [  ]  K [  ]  M

3. imię....................................................................................
nazwisko............................................................................

data urodzenia (DD.MM.RRRR).........................................płeć: [  ]  K [  ]  M

4.

imię....................................................................................

nazwisko............................................................................

data urodzenia (DD.MM.RRRR)......................................... płeć: [  ]  K [  ]  M

5

imię....................................................................................

nazwisko............................................................................

data urodzenia (DD.MM.RRRR)......................................... płeć: [  ]  K [  ]  M

….......................................................    

pieczęć i podpis dyrektora jednostki        


