REGULAMIN
I MEMORIAŁ SPORTOWY IM. ŚW. JANA PAWŁA II OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
RADOM, 17.10.2018

I. Organizator:
Stowarzyszenie Latorośl, ul. 1-go Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola, NIP
8652557276 Tel. 517175345
Caritas Diecezji Radomskiej, ul. Kościelna 5, 26-604 Radom, NIP 9482037324
II. Partnerzy:
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu
 Parafia pw. św. Stefana w Radomiu
III. Program imprezy:
Miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu
Data: 17/10/2018
Godzina: 9:00 – 15:30
9:00 przybycie grup zorganizowanych niepełnosprawnych
9:30 Msza Święta w parafii pw. św. Stefana w Radomiu
10:50 uroczyste rozpoczęcie Memoriału na basenie – pływalnia Neptun MOSiR
13:30 rozpoczęcie cz. II biegowej i start zawodnikó w – PSP nr 4
14:30 obiad dla grup przyjezdnych (w turach po ok. 80 osó b)
15:30 planowane zakoń czenie imprezy
Ze względu na sprawy organizacyjne, bezpieczeństwo oraz ilość osób biorących udział
w imprezie, medale oraz dyplomy będą wręczane na bieżąco po zrobieniu danego
dystansu.
IV. Sposób przeprowadzenia imprezy:
1. Podczas imprezy na sali sportowej, niepełnosprawni uczestnicy przebiegną dystans 9665 długości w ramach hołdu dla Papieża Polaka
2. Zostanie przepłynięte minimum 9665-liczba dni pontyfikatu Papieża Polaka.

3. Każdy zawodnik może biec /płynąć taki dystans/baseny ile zadeklarował, ewentualnie jest w stanie wykonać.
4. Każdy startujący zawodnik otrzyma dyplom oraz medal Memoriału Sportowego.
5. Każda osoba uczestnicząca w imprezie, udziela nieodwołalnej i nieodpłatnej zgody na wykorzystanie wizerunku (zdjęć z imprezy, filmu promującego zadanie), jedynie przez organizatoró w. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obró bkę i
powielanie wykonanych zdjęć, filmu, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Stowarzyszenie Latorośl działalnością, w przypadku braku zgody na wykorzystanie wizerunku prosimy o pisemną
informację do Organizatoró w.
V. Zgłoszenia:
1. Regulamin I Memoriału Sportowego im. św. Jana Pawła II, można pobrać na stronie imprezy stowarzyszenia Latorośl: www.memorialpapieski.pl
2. Grupy zorganizowane rejestrują się drogą internetową.
3. Zamieszone dane w formularzach zgłoszeniowych posłużą jedynie do ubezpieczenia uczestnikó w imprezy oraz ewentualnej kontroli. Brak informacji niezbędnych przy zarejestrowaniu uczestnikó w skutkuje nie wpisaniem na listę uczestnikó w imprezy.
4. Dzieci poniżej 18 roku życia muszą mieć zgodę rodzicó w lub opiekunó w na start
w zawodach.
VI. Zasady finansowania:
1. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW dla wszystkich zawodnikó w w trakcie
trwania imprezy.
2. Organizator zapewnia uczestnikom ciepły posiłek.
3. Podczas trwania imprezy organizator zapewnia dostęp do wody, suchego prowiantu
VII .Postanowienia końcowe:
1. Obowiązkiem uczestnikó w imprezy oraz ich opiekunó w jest posiadanie dokumentu stwierdzających ich tożsamość.
2. W kwestiach nieuregulowanych powyższym regulaminem oraz nasuwających się
pytań prosimy o kontakt bezpośrednio z organizatorami lub partnerami zadania.
3. Obowiązek informacyjny został opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia Latorośl – www.memorialpapieski.pl

