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35W

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE DOPINGOWANIE ZAWODNIKOW
35. PKO WROCLAW MARATON

l. Organizatorzy i sponsorzy
Konkurs organizowany jest pzezMNodziezowe Centrum Sportu Wroclaw

ll. Uczestnictwo
Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich zgloszonych, zorganizowanych grup, kt6re chcq kibicowa6
zawodnikom 35. PKO Wrocfaw Maratonu.

lll. Gel konkursu
1

2
3

Promor:ja aktywnego stylu zycia, udzialu Wroclawian w wydarzeniach sporlowych.
Nauka kulturalnego i kreatywnego wspierania sportowc6w.
Promor:ja 35. PKO WrocNaw Maraton, kt6ry odbqdzie siq 10 wrze5nia 2017 roku.

Konkurs odbqdzie siq 10 wrzesnia 20'17

lV. Termin imiejsce
roku w godz. 9.00 - 15.00

, na trasie 35.PKO Wroclaw Maraton.

V. Zasady konkursu:
1

2
3

4.

Uczestnikami konkursu mogq byc dowolne zorganizowane grupy kibic6w.
Grupa mo2e liczy1 nie mniej niz 3 osoby i nie wiqcej ni220.
KaZda grupa musi mie6 pelnoletniego przedstawiciela. W przypadku grup zlo;zonych z osob
niepelnoletnich, przedstawiciel sprawuje opiekq nad grupq oraz odpowiada za jej dz:ialania podczas
tnrvania konkursu.
W pierwszym etapie (trwajqcym do 5 wrzeSnia 20'17r.) uczestnicy zgNaszalq sig do udziaNu
w konkursie wysylajqc wypelnionq kartq zgloszeniowq na adres pocztowy organizatora
konku ns@wroclawmaraton. pl
6 wrzeSnia 2017r. odbgdzie sig przydzielanie miejsc dopingu na trasie oraz przydzielanie numer6w
startowych. Pojedynczy punkt kibicowania bgdzie odcinkiem znajdujqcym sig bezpo6rednio przy trasie
maratonu i bqdzie mial dlugo66 od 20 do 100 metr6w. Kalda grupa wlasnorqcznier wykonuje oraz
eksponuje przyznany przez Jury numer startowy, oraz wysyla do Organizatora konkursu 2 fotografie,
dokumentujqce dzialalno6c grupy w czasie trwania maratonu w dniu 10.09.2017, godzina 9.00 - 15.00,
co jest niezbgdnym warunkiem sklasyfikowania w konkursie.
Rozstrzygniqcie konkursu nastqpi w dniu 12.09.2017r. o godz. 15.00 w IMCS Wroclaw.
O wyborze nagrodzonych i wyroznionych grup, zadecydujq zawodnicy 35. PKO Wnoclaw Maraton,
kt6rzy drogq internetowq, oddadzq glosy bezpo6rednio po zakonczeniu imprezy. Zlawodnicy bqdq
mogli zaglosowad na jednq wybranq grupe, do dnia 11 wrze6nia 2017, godzina 15.00. Nagrody bgdq
przeznaczone dla calej grupy.
.

5.

6.

Vl. Postanowienia kohcowe

1.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz do odwolania konkursu bez
podawania Wzyczyn. O zmianach lub odwolaniu konkursu organizator poinformuje na stronie
internetowej 35. PKO Wroclaw Maratonu.
2. Dodatkowo, organizator konkursu zapewnia:
1)oprawq medialnq konkursu w tym promocje oraz oficjalne ogloszenie wynikow w mediach, ktore
objely 35. PKO Wroclaw Maraton patronatem medialnym;
2) [<oordynatora konkursu.
3. Wype'lnienie i dostarczenie do Organizatora
rownoznaczne
z akceptacjq niniejszego Regulaminu.
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KARTA ZGLOSZENIOWA
REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE DOPINGOWANIE ZAWODNIhIOW
35. PKO WROCLAW MARATONU
NAZWA DRUZYNY:
ILOSC CZ|.ONKOW:
KAPITAN DRUZYNY:

TELEFON KONTAKTOWY:
E-MAIL KIf,NTAKTOWY:
SUGEROWANE MIEJSCE NATRASIE:

Przestanie zgloszenia jest r6wnoznaczne z o5wiadczeniem,
z Regulaminem Konkursu oraz w pelni akceptuje jego tre56.

2e grupa ziapoznala

siq

Wroclaw, dnia

Podpis kapilana
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