
Regulamin: I Ojcowski Mecz o Wszystko 
 

Cel imprezy  
• Promocja zdrowego trybu życia wśród dorosłych osób oraz dzieci;  

• Promocja wspólnie spędzonego aktywnie czasu;  

• Promocja bezpiecznego zachowywania się na rowerze m.in. poprzez używanie kasku na czasie 

zawodów;  

• Promocja kultury sportów wytrzymałościowych;  

• Wsparcie aktywności sportowej wśród osób dorosłych które dotąd pozostawały nieaktywne 

sportowo; 

• Promocja okolicy jako dobrego miejsca do uprawiania sportów;  

• Cykliczność imprez sportowych. 

Organizator 
• Katolickie Stowarzyszenie Ojcostwo Powołaniem, KRS: 0000863399 

Ul. Os. Kaszubskie 7 

65-548 Zielona Góra 

Strona www: http://ojcostwopowolaniem.pl/ 

Adres e-mail: stowarzyszenie@ojcostwopowolaniem.pl; 

• Miasto Gubin; 

 

• Dyrektor imprezy: Lesław Barczyński +48 793 37 9300, l.barczynski@ojcostwopowolaniem.pl; 

• Dyrektor zawodów: Bolesław Maliszewski +48 697 529 676,   

b.maliszewski@ojcostwopowolaniem.pl. 

Data, miejsce I trasa 
• Data: 12.06.2022, odprawa techniczna: 14:00, start godz. 12:00,  

• Miejsce: Stadion Miejski w Gubinie  

Warunki uczestnictwa 
• Wszyscy Uczestnicy zostaną podzieleni na zespoły zależnie od ilości zawodników. 

• Zostaną rozegrane 2 – 3 mecze po 2 x 15min.  

• Mecze mają charakter towarzyski. 

• Dopuszczalne jest aby członkowie tej samej drużyny grali w przeciwnych drużynach. 

• Wszystkie drużyny których członkowie wezmą udział w meczu będą mieli dodatkowe punkty 

w klasyfikacji generalnej drużyn. 

• Prawo startu w zawodach posiadają osoby: 

o które w dniu 10.06.2022 r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji 

dokument stwierdzający tożsamość oraz podpiszą oświadczenie o starcie w zawodach z 

własnej woli oraz 
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o osoby urodzone przed rokiem 2008, które stawią się w biurze zawodów z rodzicem lub 

prawnym opiekunem, który podpisze oświadczenie o starcie z Jego woli i na Jego 

odpowiedzialność. 

• Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują 

go oraz wyrażają zgodę na nieograniczoną terytorialnie oraz w czasie publikację ich wizerunku 

zawartą na zdjęciach lub filmach z zawodów oraz imienia i nazwiska na materiałach 

promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy. 

• W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku 

przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w zawodach potwierdza na 

formularzu Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej własnoręcznym podpisem rodzic 

lub opiekun prawny nieletniego uczestnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli 

opiekę nad nieletnim w czasie trwania zawodów. 

• Udział w zawodach jest dobrowolny. W zawodach uczestnicy startują na własną 

odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach zawodów i w 

razie wypadku nie będą dochodzić oni odszkodowania od Organizatorów. Fakt ten odnotowuje 

się poprzez podpisanie deklaracji zamieszczonej jako załącznik do formularza zgłoszeniowego. 

• Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich 

na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). Dopuszcza się do uczestnictwa 

w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań 

medycznych do uczestnictwa w zawodach. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym 

podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora. 

Zgłoszenia I opłaty 
• Opłata startowa wynosi: 0 zł.  

• Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie www imprezy.  

• Dopuszcza się rejestrację w biurze zawodów w dniach 10-12.06.2022 bez gwarancji otrzymania 

pełnego pakietu startowego. 

• Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i zawodnicy oraz drużyny zostaną umieszczone na 

liście startowej. 

• Obowiązuje limit liczby uczestników – 50 osób na każdą dyscyplinę sportową, 

• Organizator dopuszcza zmianę limitu uczestników, ale zmiana ta będzie rozpatrywana 

indywidualnie i bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego. 

• Zgłoszenia przyjmowane są do 31.05.2022. 

Pakiety startowe I biuro zawodów 
• Biuro zawodów będzie czynne od 10.06.2022 16:00 – 12.06.2022 10:00, 

• Organizator planuje przygotować 50 pełnych pakietów startowych dla 50 drużyn. Intencją jest 

aby każda drużyna zapisała się na jak największą organizowanych w czasie imprezy ilość 

konkurencji. 

• Osoby indywidualne są traktowane jak drużyny. 

• Zakłada się, że każda drużyna otrzyma jeden pakiet startowy na wszystkie konkurencje.  



• Pełen pakiet startowy przysługuje drużynie biorącej udział co najmniej w Biegu na Orientację 

oraz Duathlonie. 

• Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zawartości pakietu startowego. 

Rozstrzygnięcie zawodów I nagrody 
• Obowiązuje wspólna klasyfikacja drużynowa oraz indywidualna kobiet oraz mężczyzn; 

• miejsca 1 -3 otrzymują nagrody, 

• Organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia większej liczby zawodników, 

• Obowiązuje wspólna klasyfikacja generalna drużyn we wszystkich konkurencjach, 

• Osoby indywidualne na życzenie mogą być traktowane jak drużyny, 

• Przewiduje się dodatkowe nagrody tematyczne we wspólnej klasyfikacji generalnej drużyn. 

Program zawodów 
• Odprawa techniczna: 14:00 11.06.2022, namiot odprawy technicznej, 

• Mecz I:   14:30 – 15:00 10.06.2022, Murawa stadionu miejskiego w Gubinie, 

• Mecz II:  15:00 – 15:30 10.06.2022, Murawa stadionu miejskiego w Gubinie, 

• Mecz III: 15:30 – 16:00 10.06.2022, Murawa stadionu miejskiego w Gubinie. 

Postanowienia końcowe 
• Organizator zapewnia pomiaru czasu. 

• Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, 

przerwania lub odwołania Zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy 

rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w 

szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty 

terroru, strajki, stan wody w zbiorniku wodnym niepozwalający na kąpiele, nowe akty prawne 

lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie 

zawodów. W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które 

nie wynikają z winy Organizatora, Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot żadnych kosztów 

poniesionych przez zawodnika, a związanych ze startem w w/w zawodach. 

• Organizator ma prawo do nie przyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu. 

• Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany. 

• Użytkowanie wszelkich narzędzi komunikacji jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radio itp. 

Oraz odtwarzaczy muzycznych jest zakazane. 

• W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz nim na pobocze drogi w 

ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu. 

• Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja 

sędziowska. 

• Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń 

Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas 

trwania imprezy. 



• Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego 

na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody 

wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora. 

• Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika ze startu w zawodach, jeżeli jego zachowanie 

stwarzałoby zagrożenie dla innych uczestników zawodów bądź zakłócałoby prawidłowy przebieg 

zawodów. 

• Na miejscu zawodów zabrania się wnoszenia lub spożywania jakichkolwiek środków 

odurzających, nielegalnych substancji, alkoholu czy substancji mogących zwiększyć wydolność 

zawodnika pod karą dyskwalifikacji. 

• Organizator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie pod warunkiem poinformowania 

zawodników o tych zmianach w formie pisemnej lub najpóźniej podczas odprawy technicznej 

przed startem zawodów. 

• Odbiór pakietów startowych jest możliwy wyłącznie w trakcie godzin otwarcia biura zawodów. 

Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach otwarcia biura, nie będą wydawane ani 

rozsyłane w późniejszym terminie. 

• Biuro rzeczy znalezionych funkcjonuje do 30 dni po zakończeniu zawodów. Rzeczy znalezione są 

wysyłane na koszt zawodnika. 

• Koszt opłaty za pakiet zawodnika, dojazdu, noclegów oraz własnego wyżywienia każdy uczestnik 

zawodów pokrywa we własnym zakresie. 

•  Organizator zastrzega sobie, a także Partnerom Biegu prawo do nieodpłatnego wykorzystania 

wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, 

które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach 

oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i 

promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia 

jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie. 

•  Udział w zawodach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zawodnika na potrzeby organizacji zawodów. 

• W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną. Decyzje personelu 

medycznego, dotyczące kontynuowania bądź konieczności rezygnacji z zawodów są ostateczne, 

a zawodnik zobowiązany jest się do nich zastosować. 

• Uczestników zawodów obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegu. 

• Zawody odbędą się bez względu na pogodę. 

•  Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione w 

czasie imprezy. 

• Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi. 

• W sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu, rozstrzyga Organizator. 
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