
REGULAMIN  

PIESZE WĘDRÓWKI Z GRYFOWA DO PROSZÓWKI 

Termin:  8 października 2022r. (sobota) 

Miejsce: Rynek Gryfów Śląski – Proszówka plac rekreacyjny przy remizie strażackiej 

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

Cele imprezy: 

- przedsięwzięcie którego zadaniem jest łączenie pokoleń, 

- atrakcyjne spędzanie dnia w gronie rodziny, 

- 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 Alpaki z Proszówki - Plac rekreacyjny w Proszówce    

Biuro zawodów: Rynek Gryfów – przy fontannie / Proszówka – wiata biesiadna przy remizie  

Sposób przeprowadzenia zawodów: 

- W zawodach mogą brać udział drużyny min. 3 a max. 5 osobowe, w tym obowiązkowo między innymi:  

min. 1 dziecko, min. 1 osoba pełnoletnia. Minimalny wiek uczestnika: 3 lata. 

- Każdy członek zespołu pokonuje trasę samodzielnie.  

- Liczba startujących drużyn jest ograniczona. Maksymalna dopuszczalna liczba uczestników: 10 zespołów 

- Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na facebook /Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki/ 

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

z oświadczeniami na e-mail: a-zawisza@o2.pl.  do dnia  3 października  2022r. do godz. 14:00  

- Zakwalifikowane do zawodów drużyny muszą zgłosić się do Biura Zawodów w dniu imprezy najpóźniej na 15 min 

przed startem. tj. 08.10.2022r. o godz. 11:45   

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

przed zawodami w Biurze Zawodów na Rynku w Gryfowie przy fontannie, zwrot w biurze w Proszówce pod wiatą 

biesiadną przy remizie strażackiej). 

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

Program zawodów: 

❖ 11:45 – 12:00 – rejestracja drużyn w Biurze Zawodów na Rynku w Gryfowie k. fontanny 

❖ 12.00 – rozpoczęcie zawodów na Rynku w Gryfowie k. fontanny 

❖ ok. 17.00 – ogłoszenie wyników, rozdanie nagród: plac rekreacyjny przy remizie strażackiej w Proszówce 

Punktacja: 

- Prawidłowo wykonane zadanie zręcznościowo-edukacyjne w punktach kontrolnych na trasie punktowane będzie  

w skali od 0 do 5 pkt. 

- Jury przyzna dodatkowo punkty za poprawnie wypełnioną grę terenową w skali od 0 do 5 oraz za czas przejścia całej 

trasy w skali od 0 do 5 

- Jury przyzna dodatkowo punkty za prezentację drużyny: oryginalny strój w skali od 0 do 5pkt  

i hasło drużyny od 0 do 5 pkt. 

- Punkty są przyznawane jako liczba całkowita. 

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

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

Postanowienia końcowe: 

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

- Organizatorzy zabezpieczą pierwszą pomoc przedmedyczną 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 wygodny i  odpowiedni do panujących warunków atmosferycznych. 

- Drużyna z największą liczbą punktów otrzyma Puchar Rodziny Roku 2022 ufundowany przez Burmistrza 

Gminy i Miasta Gryfów Śląski,  

- Wszystkie drużyny które ukończą zawody otrzymają pamiątkowe medale i dyplomy 

- Miejsca I-III otrzymają nagrody w postaci voucherów do realizacji w sklepie DECATHLON  

o wartości: I –500 zł , II - 300zł i III - 200zł, pozostałe miejsca: nagrody rzeczowe 

- Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów. 

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

 


