Światowa Bitwa Truskawkowa w Korycinie

Regulamin
1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacyjne Światowej Bitwy Truskawkowej w
Korycinie, zwaną dalej „Bitwą”, która odbędzie się na terenie nad Zalewem w Korycinie 26
czerwca 2022 r. o godz. 16:30, jako wydarzenie w ramach obchodów XXIX Ogólnopolskich
Dni Truskawki w Korycinie.
2. Organizatorem Bitwy jest Gmina Korycin .
3. Miejscem Bitwy będzie przygotowany plac o wymiarach 23 m x 33 m wyłożony folią
tunelową oraz zabezpieczony z dwóch stron bandami reklamowymi.
4. W Bitwie udział mogą wziąć dwie drużyny liczące po maksymalnie czterdziestu pięciu
uczestników każda (razem 90 osób). Jedna drużyna nazywa się: Gmina Korycin. Druga:
Reszta Świata.
5. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi Bitwy: okulary ochronne, koszulkę, spodenki
oraz chronione miejsce przebrania się.
6. Organizator zapewnia po 500 kg truskawek dla każdej z drużyn biorącej udział w Bitwie.
7. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas Bitwy.
Warunki uczestnictwa
1. Bitwa ma formę zawodów polegających na obrzucaniu się truskawkami.
2. W zawodach mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, które podpisały oświadczenie po
zapoznaniu się z regulaminem oraz opłaciły wpisowe w wysokości 10 zł.
3. Zgłoszenie udziału następuje w dniu Bitwy tzn. 26 czerwca 2022 r. w namiocie organizatorów
od godz. 11.00 do godz.16.00. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Wpisowego można dokonać poprzez portal www.elektronicznezapisy.pl. Zapisy zostaną
wyłączone w piątek 23 czerwca 2022 r. o godzinie 23:59.
5. Uczestnik Bitwy wyraża zgodę na utrwalanie i późniejsze wykorzystanie w celach
promocyjnych swojego wizerunku.
6. Uczestnik bierze udział w Bitwie na własną odpowiedzialność i nie będzie wnosił roszczeń do
Organizatorów z tytułu uszczerbku na zdrowiu, utraty bądź zagubienia przedmiotów
osobistych, w tym wartościowych
7. W Bitwie nie mogą brać udziału osoby pod wpływem alkoholu.
8. Uczestnicy Bitwy zobowiązują się do nieużywania innej formy agresji niż rzucanie
truskawkami w drużynę przeciwną.
9. Uczestnicy zobowiązują się do nie przekraczania bufora ochronnego, który usytuowany jest w
odległości po 1,5 m z każdej strony licząc od linii centralnej placu bitwy.
10. Uczestnicy zobowiązują się do nie rzucania truskawkami w publiczność, ani w innych
kierunkach niż w stronę drużyny przeciwnej.
11. Uczestnicy podczas trwania Bitwy zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń
osób prowadzących Bitwę.
12. Zwycięska drużyna zostanie wyłoniona poprzez aplauz publiczności.
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