
 

 

  

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa łódzkiego na rok 2021 

 
REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO RODZINNEGO FESTIWALU SPORTOWEGO 

pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera 
 18 WRZEŚNIA 2021 

1. CEL IMPREZY 

• zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych; 
• inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie, w szczególności wśród rodzin, 

seniorów, dzieci i młodzieży, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób 
defaworyzowanych 

• wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności 
obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju 

• promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu 
• niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach 

społecznych; 
• promocja Województwa Łódzkiego 

 
2. ORGANIZATORZY: 

• Stowarzyszenie Rajsport Active 

• Województwo Łódzkie 

 
3. TERMIN I MIEJSCE 

18.09.2021 r. (sobota) 
Park im. Adama Mickiewicza w Sieradzu, ul. Sportowa 12 98-200 Sieradz oraz MOSiR Sieradz ul. Sportowa 1 98-200 
Siertadz 
 
Harmonogram: 

• 9:00 otwarcie biura zawodów 

• 11:00 uroczyste otwarcie festiwalu 

• 11:15 rozgrzewka  

• 11:30 start  biegu na 400 m. 

• 11:30  zamknięcie biura dla biegu i marszu na 5 km 

• 12:00 start biegu i marszu na 5 km (dekoracja według komunikatów spikera) 

• 12:15-16:00 starty konkurencji rodzinnych (przeciąganie liny, wyścigi w workach, warsztaty z zumby i 
inne)  

• 13:00-16:00 starty Dzikiej Rodzinki (falami)   

• 16:00 uroczyste zakończenie festiwalu 

 
Harmonogram zawodów może zostać zmieniony (np. ze względu na liczbę uczestników) o czym uczestnicy 
zostaną powiadomieni w specjalnym komunikacie.  

 
 

4. CHARAKTERYSTYKA I DYSTANSE, LIMITY 
 

• Bieg i marsz na 5 km: bieg i marsz parkowymi alejkami na dystansie 5 km, z elektronicznym 

pomiarem czasu, dla zwycięzców kat. open pamiątkowe trofea. Dla każdego uczestnika pamiątkowy 
medal. Bieg i marsz 
są darmowe. 
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Obowiązuje 
limit 100 osób łącznie oraz limit czasu 60 minut. Obowiązuje limit wiekowy od 13 roku życia.  

 

• Dzika Rodzinka- Dzika Rodzinka to bieg z przeszkodami skierowany do całych rodzin. Zawody odbywają 

się na torze składającym się z konstrukcji technicznych i sprawnościowych. Uczestnik ma obowiązek przejść 
tor pokonując każda z przeszkód po kolei. Uczestnicy mogą sobie pomagać. Rodziny startują razem. Bieg jest 
formą zabawy i integracji, bez pomiaru czasu i klasyfikacji końcowej. Bieg startuje falami.  

Ze względu na charakter zawodów zalecamy zabrania odzieży na przebranie oraz zapewnić sobie strój adekwatny do 
warunków atmosferycznych.  
Dzika rodzinka jest bezpłatna, każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal.  
Obowiązuje limit 100 uczestników Dzikiej Rodzinki.  

 
• Bieg na 400 metrów – bieg na dystansie 400 metrów 

 

• Dodatkowo: konkurencje i gry rodzinne typu wyścigi w workach, przeciąganie liny, warsztaty 

z zumby, pokazy sztuk walki Shidokan Polska, warsztaty nordic walking- odbywają się cyklicznie przez 
cały czas trwania pikniku 

 

• Atrakcje dla dzieci: balonowe zoo, malowanie twarzy, dmuchańce,  

 
 
Obowiązuje limit 350 osób na i (bieg, marsz oraz Dzika Rodzinka nie są wliczane do limitu).  

 
 
 

5. ZGŁOSZENIA 

• W zawodach na dystansie Dzika Rodzinka nie obowiązują limity wiekowe. Warunkiem dopuszczenia startu 
rodziny jest start dzieci wraz z opiekunem prawnym.   

• W biegu i marszu na 5 km mogą wystartować uczestnicy od 13 roku życia. 

• Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w festiwalu tylko i wyłącznie za pisemną zgodą opiekuna prawnego, 
który musi być obecny w dniu zawodów w biurze zawodów przy odbieraniu pakietu startowego i na miejscu 
złożyć oświadczenie. Opiekun musi przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem. Nie dopuszcza się udziału 
osób niepełnoletnich bez obecności opiekuna prawnego i jego zgody. 

• Prawo startu mają zawodnicy, którzy dokonają poprawnego zgłoszenia oraz wypełnią, podpiszą i złożą w 
biurze zawodów odpowiednie oświadczenie  (w przypadku niepełnoletnich oświadczenie osobiście składa 
opiekuna prawny).  

• Decyzja zawodnika o zgłoszeniu się do festiwalu jest traktowana jako deklaracja właściwego stanu zdrowia 
pozwalająca zawodnikowi na udział w biegu.  Prawo startu mają tylko i wyłącznie OSOBY O DOBRYM STANIE 
ZDROWIA. Wszelkie objawy złego samopoczucia, w tym gorączkę, kaszel, duszności, należy niezwłocznie 
zgłosić służbom organizatora.  

• Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą: 

◦ elektronicznie poprzez formularz na stronie www.rajsportactive.pl/zapisy do dnia 17.09.2021 r. do godz 
11:00 lub do wyczerpania limitu. 

− osobiście w biurze zawodów w dniu 18.09.2021 r. do godz. 10:00 (tylko w przypadku nie wyczerpania 
się limitu miejsc)  

• Zawodnik pojawi się na liście w terminie do 2 dni roboczych od rejestracji po odhaczeniu go przez 
organizatora. 

 
 

6. UCZESTNICTWO 

http://www.rajsportactive.pl/zapisy
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UDZIAŁ W 
FESTIWALU JEST BEZPŁATNY 

 

• Osoby o podwyższonej  temperaturze, z objawami choroby  nie zostaną wpuszczone na teren obiektu i nie 
będą mogły wziąć udziału w zawodach. 

• Obowiązuje nakaz zachowania dystansu społecznego 1,5m.  

• Obowiązuje nakaz noszenia maseczek w pomieszczeniach oraz stosowanie się do rozporządzeń dotyczących 
epidemii COVID-19. 

• Wszelkie objawy złego samopoczucia, w tym gorączkę, kaszel, duszności należy bezzwłocznie zgłosić służbom 
organizatora. Przed wejściem na teren obiektu należy zasłonić usta i nos maseczką oraz zdezynfekować ręce. 

• Należy bezwzględnie stosować się do wytycznych organizatora dotyczących epidemii COVID-19. 

• Wszyscy Zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w celu podpisania oświadczenia oraz 
odebrania pakietu startowego. Podstawą weryfikacji jest dowód osobisty bądź inny dokument ze zdjęciem 
potwierdzający tożsamość.  

• Zawodnicy biegu i marszu zobowiązani się odebrać pakiet startowy do godziny zamknięcia biura zawodów. 
Po tej godzinie pakiety nie będą wydawane z powodu zamknięcia listy startowej w systemie pomiarowym.  

• Należy liczyć się z kolejkami- organizator nie odpowiada za przekroczenie czasu wynikające ze stania w 
kolejce. Zawodnik musi liczyć się z nieotrzymaniem pakietu, a co za tym idzie z niemożliwością startu. 

• Uczestnik imprezy zgłaszając się na zawodowy bezwzględnie akceptuje wszelkie warunki Regulaminu. 

• Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i podporządkowania się decyzjom 
Organizatora. Zawodnicy ponoszą w pełni odpowiedzialność za własne działania i zachowanie. 

• Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłosić Organizatorom. 

• Zawodnicy pod wpływem alkoholu i substancji psychotropowych nie zostaną dopuszczeni do udziału w 
zawodach.  

• Każdy Zawodnik zobowiązany jest przestrzegać zasad fair play. Jakiekolwiek przejawy agresji, niesportowego 
zachowania lub dyskryminacji – czy to wobec innych zawodników, czy to sędziów, wolontariuszy, czy 
publiczności - w trakcie mogą skutkować natychmiastową dyskwalifikacją Zawodnika  

• Zawodnik jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić sobie strój adekwatny do warunków 
atmosferycznych.  

• Należy bezwzględnie przestrzegać komunikatów i poleceń sędziów technicznych, jak i wolontariuszy. 
Niewykonanie polecenia może skutkować dyskwalifikacją Zawodnika.  

• Zawodnicy nie mają prawa kwestionować poleceń i decyzji sędziów technicznych/wolontariuszy w trakcie 
biegu. Sędzia/wolontariusz ma zawsze rację.  

• Nie wszystkie przeszkody są certyfikowane normami CE. 
 

7. PAKIET STARTOWY 
W ramach uczestnictwa uczestnik otrzymuje: 

• medal okolicznościowy na mecie po ukończeniu zawodów 

• w biegu i marszu chip do elektronicznego pomiaru czasu 

• wyżywienie, woda 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osób odbierających pakiet startowy poprzez sprawdzenie 
danych w dokumencie tożsamości z danymi zawartymi w zgłoszeniu. 

 
 

8. BEZPIECZEŃSTWO 

• Wszelkie objawy złego samopoczucia, w tym gorączkę, kaszel, duszności należy bezzwłocznie zgłosić służbom 
organizatora. 

• Należy bezwzględnie 



 

 

  

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa łódzkiego na rok 2021 

stosować się do 
wytycznych organizatora dotyczących epidemii COVID-19. 

• Ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników, jak i w trosce o stan przeszkód na trasie 
zakazane jest startowanie w butach kolcach / w butach z kolcami. W przypadku złamania powyższego zakazu 
organizator wyciągnie konsekwencje prawne w stosunku do uczestnika. 

• Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu 
zatrudnionemu w imieniu organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych 
zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. 

• Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i 
nieodwołalne. 

• Ze względu na wyjątkowy charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi 
zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem ustawionych na trasie przeszkód. 

• Ze względów bezpieczeństwa zabrania się startowania w biżuterii, szczególności łańcuszkach, kolczykach. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku noszenia 
niedozwolonych ozdób, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ich zgubienie.  

• Organizator informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub 
poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem 
w biegu.  

• Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy 
przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne 
ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). 
Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, oświadczenia oraz 
dokonanie opłaty wpisowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka 
wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu 
wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

• Zawodnik pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych używek nie zostanie dopuszczony do biegu. 
 
 

9. DEPOZYT i SANITARIATY : Organizator zapewnia depozyt i sanitariaty 

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

• Uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) uczestnicy biorący udział 
w imprezie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zezwalają na korzystanie ze 
swojego wizerunku, zdjęć, filmów na potrzeby organizatora tj. internet, prasa, ulotki, publikacja wyników, 
list, grafik, plakatów, zdjęć,  także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.  

• Dane Zawodnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji zawodów i akcji z nią 
związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia, w niezbędnym do tego zakresie.  

• Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w okresie przygotowawczym w celu 
zapewnienia właściwej realizacji biegu. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.  
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu oraz terminu imprez. 

• Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób, niebędących Zawodnikami, które 
przebywają na trasie biegu w sposób nieuprawniony. 

• Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 
Armagedonu Active. 

• W sprawach 
nieujętych w 
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Regulaminie 
ostateczną decyzję podejmuje Organizator 

 

 
KONTAKT: 

rajsport.sieradz@gmail.com  
dział techniczny zapisów: 663-748-312 

mailto:rajsport.sieradz@gmail.com

