
REGULAMIN  

PIESZE WĘDRÓWKI Z GRYFOWA DO PROSZÓWKI 

Termin: 22 czerwca 2019r. (sobota) 

Miejsce: Rynek Gryfów Śląski – Proszówka Plac zabaw Małej Myszki 

Organizatorzy: Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki, OSP Proszówka, Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski  

Cele imprezy: 

- rodzinna wędrówka, której zadaniem jest łączenie pokoleń, 

- atrakcyjne spędzenie dnia wraz z całą rodziną, 

- popularyzacja aktywnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu., 

- promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja mieszkańców gminy, 

- promocja walorów krajoznawczych i historycznych Gryfowa i Proszówki. 

 

Trasa: 

Trasa o długości ok. 5 km – strat z Gryfowskiego Rynku drogą asfaltową do Proszówki po drodze punkty kontrolne 

Szpital– Świetlica wiejska- Remiza OSP – Kapliczka – Hodowla Alpak z Proszówki - Plac zabaw    

Biuro zawodów: Rynek-Ratusz  

 

Sposób przeprowadzenia zawodów: 

- W zawodach mogą brać udział wyłącznie rodziny zamieszkałe na terenie Gminy Gryfów, bez przeciwwskazań 

zdrowotnych (zespół min. 3 osoby a max. 5, w tym obowiązkowo min. 1 dziecko). Minimalny wiek uczestnika: 4 lat. 

- Każdy członek rodziny pokonuje trasę samodzielnie. Zabronione jest noszenie na rękach, na plecach, w nosidłach, 

wożenia w wózkach  

- Maksymalna dopuszczalna liczba uczestników – rodzin: 10 

- Rodziny biorące udział w poprzedniej edycji nie mogą brać udziału 

- Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania w Centrum Informacji Turystycznej, Rynek w Gryfowie Śl. oraz na stronie 

www.gryfow.pl i na facebook /Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki/ 

- Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w zawodach jest złożenie formularza zgłoszeniowego wraz  

z załącznikami w Centrum Informacji Turystycznej, Rynek w Gryfowie Śl.  do dnia 17 czerwca 2019r. do godz. 14:00  

- Zakwalifikowane do zawodów rodzinne drużyny muszą zgłosić się do Biura Zawodów w dniu imprezy najpóźniej na 

30 min przed startem. tj. 22.06.2019r. o godz. 11:30   

- Rodziny startują z kartami startowymi, które obligatoryjnie przekażą sędziemu po ukończeniu zawodów (odbiór kart 

przed zawodami w Biurze Zawodów na Rynku w Gryfowie). 

- Na kartę startową należy wpisać drukowanymi literami: nazwę rodziny. 

- Rodziny startują w odstępach 10 minutowych według kolejności ustalonej przed zawodami w drodze losowania.  

 

Program zawodów: 

 11:30 – 12:00 – rejestracja Rodzin w Biurze Zawodów na Rynku 

 12.00 – rozpoczęcie zawodów na Rynku w Gryfowie  

 17.00 – ogłoszenie wyników, rozdanie nagród 

Punktacja: 

- Prawidłowo wykonane zadania zręcznościowo-edukacyjne punktowane będą w skali od 0 do 5. 

- Punkty są przyznawane jako liczba całkowita. 

- Punkty karne – skrócenie trasy wyznaczonej przez Organizatora „– 5 pkt.” 

- W przypadku ominięcia któregokolwiek punktu kontrolnego, rodzina zostanie zdyskwalifikowana. 

- Jury przyzna dodatkowe punkty za poprawnie  wypełnioną  grę terenową zgodnie z jej punktacją 

- Jury przyzna dodatkowe punkty za prezentację rodziny, oryginalny strój i hasło rodzinne „od 0 do 5 pkt”. 

 

Postanowienia końcowe: 

- Organizator może przenieść imprezę na inny termin lub odwołać ze względów pogodowych  

- Organizatorzy zabezpieczą pierwszą pomoc przedmedyczną w postaci karetki pogotowia w czasie trwania  zawodów  

- Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione i zgubione oraz za kontuzje poniesione przez zawodników 

podczas trwania imprezy. 

- Udział w zawodach jest dobrowolny i bezpłatny. 

- Zawodnicy przebierają się do zawodów we własnym zakresie. 

- Obowiązuje strój sportowy odpowiedni do panujących warunków atmosferycznych. 

- Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów. 

- Decyzje jury podczas trwania zawodów są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

- Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z organizacją i 

przeprowadzeniem zawodów oraz na opublikowanie swoich imion i nazwisk, jak również wizerunku w publikacjach 

prasowych i internetowych dotyczących imprezy. 

http://www.gryfow.pl/

