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Regulamin sztafety młodziez y „Podaj FLAGĘ!” 

 
§1.  

Organizator zawodów: 

 

Organizatorem zawodów jest „Stowarzyszenie Juvenilis z młodzieńczą siłą” z siedzibą 

w Zelczynie. Zawody organizowane są przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego. 

Partnerem zawodów jest Województwo Małopolskie. Patronat medialny nad zawodami 

sprawują: Telewizja Regionalna Skawina TV oraz serwis Skawinska.pl.  

 

Data i miejsce zawodów: 

 

Zawody odbędą się w środę (15.06.2016 roku) o godzinie 10:00 na Błoniach 

Skawińskich.  

 

§2. 

Cel zawodów: 

 

 Wzrost świadomości młodzieży o związku między zdrowiem człowieka a jego stylem 

życia, 

 promocja idei aktywnego spędzania wolnego czasu, 

 większe zainteresowanie aktywnością fizyczną i sportem, 

 kształtowanie u młodzieży postaw szacunku dla dziedzictwa historycznego oraz 

tradycji narodowych, 

 promocja Powiatu Krakowskiego i Województwa Małopolskiego, 

 integracja młodzieży i mieszkańców z terenu Powiatu Krakowskiego. 

 

§3.  

Adresaci zawodów: 
 

Do zawodów zapraszamy młodzież (uczniów) uczęszczający do szkól 

ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Krakowskiego. 
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§4.  

Warunki uczestnictwa: 

 

o wystawienie przez szkołę dwóch drużyn pięcioosobowych – dziewczęcej i chłopięcej, 

o dostarczenie do organizatora zgód na udział w zawodach podpisanych przez rodziców 

(prawnych opiekunów) od uczestników niepełnoletnich (wzór zgody – Załącznik  

nr 1 do niniejszego regulaminu),  

o zgłoszenie uczestnictwa szkoły - telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej do 

dnia 13.06.2016 (tel. 608-351-489, e-mail: biuro@juvenilis.pl) jest równoznaczne  

z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu,  

o uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne.  

 

Informacje dodatkowe: 

 

o sztafetę o długości około 230 metrów pokonują wszyscy uczestnicy,  

o pakiety startowe przed zawodami odbiera opiekun grupy,  

o w skład pakietów startowych wchodzą: flaga, komplet numerów startowych oraz 

poczęstunek, 

o podczas odbioru pakietów startowych opiekun grupy zobowiązany jest do 

dostarczenia wszystkich zgód na uczestnictwo od osób niepełnoletnich podpisanych 

przez rodziców lub prawnych opiekunów,  

o kolejność startujących zawodników określi losowanie przeprowadzone przed 

rozpoczęciem zwodów w każdej ze zgłoszonych grup,  

o zmiana „pałeczki” sztafetowej może odbywać się tylko w wyznaczonej strefie. 

 

§5.  

Klasyfikacja i nagrody: 

  

 W sztafecie prowadzona będzie klasyfikacja męska i żeńska. 

 Za zajęcie miejsc na podium (od I do III) organizator wręczy nagrody główne.  

 Uczestnicy, którzy zajmą miejsce IV i kolejne otrzymają upominki.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród.   

 Decyzje sędziów są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

§6.  

Postanowienia końcowe: 

 

o Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu na stronie internetowej organizatora 

(www.juvenilis.pl). 

o Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się 

poinformować uczestników przed rozpoczęciem zawodów.  

o Wyniki końcowe zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora 

(www.juvenilis.pl). 



 

 

 

    NIP:            9442245559 

  REGON:     122979541  
KRS:           0000483839 

 KONTO: BGŻ BNP PARIBAS 33 2030 0045 1110 0000 0309 7400 

Zelczyna 88, 32-051 Wielkie Drogi. 

tel. 696-599-331, 519-588-934. 

biuro@juvenilis.pl 

stowarzyszeniejuvenilis@gmail.coml 

www.juvenilis.pl   www.fb.com/juvenilis 

o Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.  

o Ostateczna interpretacja regulaminu i sprawy nieujęte w regulaminie będą 

rozstrzygane przez Organizatora.  

o Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów.  

o Wszyscy uczestnicy biorący udział w sztafecie wyrażają zgodę na publikację ich 

wizerunku w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora, patronów 

medialnych, partnerów i sponsorów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby organizacji zawodów.  

o Zawodnicy NIE SĄ ubezpieczeni przez Organizatora od nieszczęśliwych wypadków.  

 

§7.  

Kontakt: 

 

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel. 608-351-489 lub adresem  

e-mail: biuro@juvenilis.pl.  

 

 

 

Zapraszamy do udziału i życzymy udanej zabawy! 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  

sztafety młodzieży „Podaj FLAGĘ!” 

 

 

 

 

Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach  

sportowych oraz przetwarzanie danych osobowych. 
 

 

 

Wyrażam zgodę na udział syna/córki ………………………………………………..  

w sztafecie młodzieży „Podaj FLAGĘ!”  organizowanej w dniu 15.06.2016 w Skawinie. 

Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udział w 

zawodach.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb 

niezbędnych do organizacji zawodów zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). 

 

 

 

 

………………………….……………………………  

miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna  

 

 


