
 REGULAMIN IMREZY 

,,IV RODZINNY FESTIWAL SPORTU I ZABAWY” 
I. ORGANIZATORZY 

1. Stowarzyszenie Aktywni dla Miasta i Gminy Wysoka 

2. Animatorzy Orlika 

3. Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej 

 

II. TERMIN I MIEJSCE 

03.06.2018r  - Orlik Wysoka 

 

III. CEL 

1. Upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży jako wszechstronnej 

formy ruchu przy wykorzystaniu ogólnodostępnych obiektów sportowo-

rekreacyjnych. 

2. Promocja podejmowania aktywności fizycznej jako atrakcyjnego sposobu 

spędzania wolnego czasu dla całej rodziny. 

3. Uczenie współzawodnictwa sportowego zgodnego z zasadami fair-play. 

4. Promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 

5. Integracja wewnątrz i międzypokoleniowa. 

IV UCZESTNICY ,,TURNIEJU RODZIN” 

1. Uczestnikami turnieju są 3- osobowe drużyny w skład których mogą 

wejść tylko mieszkańcy Miasta i Gminy Wysoka. Drużyna musi składać 

się : dziecko-do lat 11, rodzic bez ograniczenia wiekowego oraz 

dziadek/ babcia – wiek 50+ 

2. Zapisy rodzin będą przyjmowane w dniu imprezy, czyli 03.06.2018r 

Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego 

zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu startujących. 

(max. 10 rodzin) 

3. Podczas zapełniania limitu startujących decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Numeracja rodzin ustalona będzie w drodze losowania. 

5. Uczestnicy biorą udział w konkursie na własny koszt i na własną 

odpowiedzialność.  

6. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu 

oraz warunków uczestnictwa.  



7. Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników 

imprezy oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci 

imienia i nazwiska. 

8. Organizator oraz sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania 

wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych 

uczestników, biorących udział w Imprezie, przy czym wizerunek i dane 

te będą wykorzystywane w materiałach promujących Imprezę i 

wydarzenia towarzyszące(prasa, radio, telewizja, Internet, materiały 

graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze 

gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania 

wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych 

zawodników. 

9. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz 

promocji imprezy. Wizerunek osób przebywających na ternie Imprezy 

może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów 

dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz 

promocyjnych Organizatora oraz sponsorów. 

10. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

11.  Nieznajomość regulaminu Imprezy ,,IV Rodzinny Festiwal Sportu i 

Zabawy” nie zwalnia zawodnika z przestrzegania zasad określonych 

przez  Organizatora w w/w dokumencie. 

V. KLASYFIKACJA I NAGRODY 

1. Każda rodzina biorąca udział w Turnieju Rodzin otrzyma nagrody rzeczowe. 

2. Wręczenie nagród odbędzie się podczas ceremonii dekoracji zgodnie z 

harmonogramem imprezy. 

 

 

 

 


