
REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH WILCZYM SZLAKIEM JUNIOR EDITION 

1. Organizator: Fundacja Wilczym Szlakiem, Międzygórze ul Wojska Polskiego 35/5 

2. Termin zawodów: 28.07.2018 

3. Kategorie: 

 Sekcja 1 6-9 lat (poniżej 6 lat dzieci startują wyłącznie pod opieką rodziców) 

 Sekcja 2 10-13 lat 

4. Zgłoszenia zawodników i opłaty organizacyjne:  Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15.07.2018 za 

pomocą portalu www.dostartu.pl  

5. Świadczenia dla zawodników: - prowiant: napój i ognisko z posiłkiem– pamiątkowy medal dla 

finisherów  Nagrody dla 3 pierwszych miejsc w każdej z kategorii. - Nagrody rzeczowe rozlosowane 

wśród uczestników zawodów. Opieka wolontariuszy oraz zabezpieczenie medyczne. Zawody dzięki 

uprzejmości sponsorów są całkowicie bezpłatne. 

6. Formuła zawodów: Start wspólny z podziałem na dziewczęta i chłopców każdej sekcji. Sekcja 1 

- 350m i 10 przeszkód, Sekcja 2 - 600m i 15 przeszkód. Każdy uczestnik otrzymuje kartkę z numerem 

startowym, którą oddaje sędziemu na mecie.  

7. Harmonogram zawodów i limity:  

Start zawodów: 28.07.2018 godzina 12:30  

Limity: Sekcja 1 - 20 miejsc Sekcja 2 – 20 miejsc. W każdej sekcji decyduje data wpisania dziecka na 

listę startową. 

 

8. Informacje dodatkowe: Uwaga! Osoby biorące udział w zawodach nie powinny mieć 

przeciwwskazań do uprawiania sportów wysiłkowych. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od ryzyka 

uprawiania sportów wysokiego ryzyka. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki 

wynikające z udziału w zawodach osób nieubezpieczonych, osób chorych oraz za skutki owych 

wypadków przed, po i w czasie zawodów. 

9. Postanowienia końcowe Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność- w tym przypadku 

odpowiedzialność ponosi opiekun prawny. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Podczas 

zgłoszenia się na zawody uczestnik zgadza się na publikację na stronie www.wilczym-szlakiem.pl oraz 

naszym fanpage swoich danych: imienia, nazwiska, klubu, miasta pochodzenia. Uczestnicy zawodów 

muszą zostawić w Biurze Zawodów zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach. Nie 

podpisanie w/w dokumentów skutkuje skreśleniem z listy zawodników i brakiem możliwości udziału 

w zawodach. Organizator dokona wszelkich starań aby trasa była w pełni bezpieczna, jednak nie 

ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje. Trasa będzie odpowiednio dostosowana do 

poziomu wiekowego oraz zabezpieczona opieką wolontariuszy i instruktorów.  

10.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, o których ma obowiązek 

poinformować uczestników. 

10.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 

http://www.wilczym-szlakiem.pl/

