Regulamin
„ Wyzwanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”
Organizator :
1.

2.

Organizatorem „Wyzwania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” jest Stowarzyszenie Aktywny Międzychód wpisany do
Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000714576 oraz Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Międzychodzie o
numerze # 6157 , współorganizatorem – Elektroinstalatorstwo Dariusz Wawrzyniak tel. 667 434 310.
Wyzwanie jest organizowane w ramach 29 Finału WOŚP

Cele :
1.
2.
3.

Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Międzychód i nie tylko
Wsparcie WOŚP w ramach 29 Finału .
Zabawa i rekreacja

Termin i miejsce
1.
2.
3.
4.
5.

Bieg, przemarsz , przejazd rowerem , hulajnogą itp. które umożliwią wzięcie udziału w Wyzwaniu.
Biuro zawodów – Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie ul. Piłsudskiego 2.
Wyzwanie odbędzie się w terminie 23.01.2021 do 30.01.2021
Miejsce odbywania wyzwania , jest nieokreślone i zależy wyłącznie od biorącego udział w Wyzwaniu.
Każdy uczestnik Wyzwania powinien mieć zrejestrowaną swoja aktywność na aplikacji która umożliwi potwierdzenie np. Strava .

Dystans
1.
2.

Każdy dorosły (16-105) uczestnik pokonuje odległość 29 km. (można więcej dla własnego zdrowia)
Każde dziecko do 16 roku co najmniej 2,9 km ( można więcej dla własnego zdrowia)

Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

W Wyzwaniu może wziąć udział każdy chętny w wieku 0-105 lat
Osoby niepełnoletnie w szczególności dzieci do lat 7 , powinny brać udział w Wyzwaniu pod opieką osoby dorosłej ( rodzica lub
prawnego opiekuna).
Zapisy na Wyzwanie odbywać się będą pod wskazanym poniżej linkiem.
Link :
Każdy uczestnik Wyzwania wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia i
umieszczenia w komunikacie końcowym.
Każdy uczestnik Wyzwania bierze odpowiedzialność za udział i zdolność uczestnictwa.
Każdy uczestnik wyzwania ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania . Zgłoszenie
uczestnika w Wyzwaniu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
Każdy uczestnik wyzwania otrzyma pamiątkowy medal po wpłacie do puszki minimum 10 zł na WOŚP w biurze zawodów dnia
9.01.21.

Uwagi końcowe
1.
2.

Zdjęcia zrobione przez uczestników Wyzwania oraz Organizatora mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych
Wyzwania
W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator

