REGULAMIN
VIII PODKARPACKIEGO MEMORIAŁU SPORTOWEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II
STALOWA WOLA, 02.04.2019
I. Organizatorzy:
– Zespół Szkół nr 6 Specjalnych Al. Jana Pawła II 21, 37-450 Stalowa Wola
– Parafia Akademicka pw. św. Jana Pawła II ul. Ofiar Katynia 6, 37-450 Stalowa Wola
– Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski "Nadzieja" Al. Jana Pawła II 21,
37-450 Stalowa Wola
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Hutnicza 15, 37-450 Stalowa Wola

II. Program imprezy:
Miejsce:
Data:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli ul. Hutnicza 15
02/04/2019
PŁYWALNIA

Osoby indywidualne:
Godzina: 8:00 – 21:30
• Wstęp bezpłatny
• Każdy uczestnik pokonuje dowolną ilość dystansów na dużym lub małym basenie.
• Każdy pokonany dystans zostanie policzony i zapisany.
• Można przepłynąć kilka dystansów, odpocząć a następnie kontynuować
pływanie.
• Osoby, które nie potrafią pływać, mogą maszerować w małym basenie.
• Osoby indywidualne nie muszą wcześniej się zapisywać, nie muszą też podawać
danych osobowych, nie deklarują ilości, które zamierzają przepłynąć.
• Każdy uczestnik Memoriału otrzymuje pamiątkowy medal zaraz po zakończeniu
pływania.
Grupy zorganizowane:
Godzina: 8:00 – 21:30
• Wstęp bezpłatny
• Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci uczestnictwa wszystkie szkoły,
przedszkola, kluby sportowe, organizacje, grupy zorganizowane celem rezerwacji
dla Państwa całego basenu (mały basen - przedszkola, szkoły) lub torów na
konkretne godziny.
Pozwoli to organizatorom bezpiecznie przeprowadzić Memoriał.
• Rezerwacje TYLKO TELEFONICZNIE - 794 410 960 (Krzysztof Chrustowski )

17:30
18:30

19:00
21:30
21:37
22:00

Msza Święta w parafii pw. św. Jana Pawła II w Stalowej Woli
ul. Ofiar Katynia 6
Start sztafet pływackich i rowerowych
z udziałem osób
niepełnosprawnych na pływalni MOSiR i małej hali sportowej
(ul. Hutnicza 15)
Powitanie gości, sponsorów, uczestników
Zakończenie zmagań sportowych
Apel w 14. rocznicę śmierci Papieża Polaka
Planowane zakończenie imprezy

KLUBY FITNESS / SPORTOWE
Poniżej lista klubów oczekujących na chętnych zawodników
Data: 02/04/2019

ICON FITNESS, KLUB FITNESS FABRYKA ZDROWIA,
STREFA WELLNESS, TOP GYM, KLUB KAITO,
BIKINI FITNES STUDIO, ŚWIAT FORMY KLUB FITNESS.
Osoby indywidualne:
• W tym dniu można BEZPŁATNIE w w/w klubach skorzystać z rowerów
stacjonarnych.
• Godziny otwarcia zgodnie z harmonogramem pracy Klubów.
• Wskazane wcześniejsze zapisy na konkretną godzinę.
• Start i przebyte kilometry są częścią sportową VIII Podkarpackiego Memoriału
Sportowego im. św. Jana Pawła II
• Kluby mają możliwość we własnym zakresie dodatkowo gratyfikować nagrodami
rzeczowymi uczestników.
• Wszelkie sprawy organizacyjne dotyczące jazdy na rowerach stacjonarnych
wyjaśniają bezpośrednio w/w Kluby.
• W tym dniu obowiązują uczestników regulamin w/w Klubów.
Brak zgody na przyjęcie regulaminu w/w Klubu uniemożliwia udział w imprezie.
• Wszelkie informacje znajdują się na stronach www, fanpage i facebooku
w/w Klubów.

Ze względu na sprawy organizacyjne, bezpieczeństwo oraz ilość osób biorących udział
w imprezie, medale będą wręczane na bieżąco po przebytych dystansach.

III. Sposób przeprowadzenia imprezy:
1. Planowane jest przepłynięcie 9665 długości basenów – liczba dni pontyfikatu Papieża
Polaka
2. Na rowerach stacjonarnych uczestnicy przejadą dystans 9665 km
3. Każdy startujący zawodnik otrzyma medal Memoriału Sportowego
4. Każda osoba uczestnicząca w imprezie, świadomie udziela nieodwołalnej i nieodpłatnej
zgody na wykorzystanie wizerunku (zdjęć z imprezy, filmu promującego zadanie)
5. Start na rowerach stacjonarnych na Małej Hali MOSiR, tylko dla osób
niepełnosprawnych
IV. Zgłoszenia:
1. Regulamin VIII Memoriału Sportowego im. św. Jana Pawła II, można pobrać na stronie:
Zespół Szkół nr 6 Specjalnych (http://www.zss6stalowa-wola.pl) w zakładce dokumenty
2. Grupy zorganizowane rejestrują się drogą telefoniczną, tel. 794 410 960
(Krzysztof Chrustowski )
3. Start na rowerach stacjonarnych w Klubach Sportowych - informacje i zapisy
bezpośrednio w Klubach
4. Dzieci poniżej 18 roku życia, które przychodzą samodzielnie w tym dniu na basen
muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział
w zawodach (nie dotyczy dzieci w ramach przyjazdu szkolnego, uczestnictwa
z rodzicami/opiekunami prawnymi, grup zorganizowanych z opiekunem. Opiekun
pozostaje odpowiedzialny za dzieci i na swoje potrzeby posiada stosowne zgody rodziców)
V. Zasady finansowania:
1. Podczas trwania imprezy na obiektach MOSiR i Klubach Sportowych organizator
zapewnia uczestnikom wodę butelkowaną, wydawaną każdemu uczestnikowi w biurze
zawodów/rejestracji.
VI .Postanowienia końcowe:
1. Obowiązkiem uczestników imprezy oraz ich opiekunów jest posiadanie
dokumentu stwierdzających ich tożsamość (legitymacja szkolna, dowód osobisty)
2. W kwestiach nieuregulowanych powyższym regulaminem prosimy o kontakt
bezpośrednio z organizatorami lub partnerami zadania
3. Wszyscy uczestnicy - (włącznie z trenerami oraz rodzicami) zobowiązani są do
posiadania odpowiedniego stroju na basen - obowiązkowe kąpielówki, strój kąpielowy,
czepek, klapki.
4. Osoba do kontaktu: Krzysztof Chrustowski tel. 794 410 960

