Regulamin Spartakiady Seniorów na Targówku
1. Organizatorem Spartakiady Seniorów na Targówku jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno”,
Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy
Targówek.
2. Wykonawcą imprezy i administratorem danych osobowych uczestników spartakiady jest
„POTRiS” – Przedsiębiorstwo Organizacji Turystyki Rekreacji i Sportu Spółka z o. o. z
siedzibą w Warszawie przy al. Stanów Zjednoczonych 72 lok.35.
3. Cel imprezy: upowszechnienie sportu i zdrowego stylu życia, promowanie aktywności
ruchowej wśród pokolenia osób starszych, wykształcenie potrzeby dbania o własne zdrowie,
dobrą kondycję fizyczną i psychiczną, zrozumienie potrzeby ruchu oraz jego znaczenia
w podtrzymaniu sprawności fizycznej i psychicznej.
4. Termin i miejsce: Spartakiada Seniorów na Targówku odbędzie się w dniu 19.05.2019 r.
na terenie OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20.
5. Konkurencje sportowe: bieg na 50 m., pchnięcie kulą, skok w dal z miejsca, rzut do kosza,
zawody wioślarskie na ergometrach, pływanie.
6. Konkurencje rekreacyjne: strzelanie z wiatrówek ASG, strzał na bramkę, turniej siłaczy,
frisbee do celu, mini golf, kręgle plenerowe, rzut do celu, nordic walking.
7. Warunkiem uczestnictwa w rywalizacji sportowej i rekreacyjnej jest dokonanie rejestracji przez
podanie imienia, nazwiska oraz wieku (konieczność posiadania dowodu tożsamości ze
zdjęciem), podpisanie oświadczenia oraz pobranie numeru i pakietu startowego w Biurze
Zawodów na terenie OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20.
8. W konkurencjach sportowych obowiązuje klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyzn
z podziałem na kategorie wiekowe:
• 60 – 65 lat,
• 66 – 70 lat,
• 71 lat i więcej.
9. Liczba uczestników spartakiady jest ograniczona.
10. Uczestnicy spartakiady zobowiązani są do posiadania stroju i obuwia sportowego.
11. Wszyscy uczestnicy, którzy wezmą udział w co najmniej 5 konkurencjach sportowych
i rekreacyjnych łącznie, otrzymają pamiątkowe medale w Biurze Zawodów.
12. Tylko w konkurencjach sportowych przewidziane są dodatkowe nagrody i medale za zajęcie
I, II i III miejsca.
13. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem spartakiady i jest zobowiązany
do jego przestrzegania.
14. Wszyscy uczestnicy biorą udział w Spartakiadzie Seniorów na Targówku na własną
odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie
zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
15. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas trwania imprezy.
16. Dla uczestników spartakiady przewidziano kawę, herbatę oraz kiełbaskę.
17. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione przez uczestników
spartakiady.
18. Organizatorzy mają prawo do wykorzystania zdjęć z wizerunkiem uczestników wykonanych
podczas spartakiady w materiałach reklamowych (strona internetowa, komunikat końcowy,
plakat, informacje prasowe także w kolejnych edycjach imprezy).
19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
20. Szczegółowe regulaminy do każdej konkurencji będą wywieszone na tablicy informacyjnej
przy Biurze Zawodów i w miejscu rozgrywania każdej z konkurencji.
21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania konkurencji lub ich przerwania ze względu
na warunki atmosferyczne lub inne czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo uczestników.
22. W sprawach nieobjętych regulaminem decydują Organizatorzy.
23. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązani są
poinformować uczestników w formie komunikatów wywieszonych na tablicy ogłoszeń w Biurze
Zawodów.
Organizatorzy

