Charytatywny Maraton Tańca pod patronatem
Burmistrz Sokółki
„Zamiast nudzić się w swym domu,
zatańcz z nami, pomóż komuś”
Regulamin
1. Organizatorzy:
- Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 2 w Sokółce, ul. Szkolna 2, www.sp2sokolka.wdupage.org
- Honorowy patronat - Burmistrz Sokółki
2. Cel imprezy:
- zbiórka środków finansowych na rzecz Sokólskiego Schroniska dla Zwierząt,
- pozyskanie środków pieniężnych na zorganizowanie majówki dla uczniów
niepełnosprawnych ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce
- wykreowanie oryginalnej imprezy sportowo – rekreacyjnej na wysokim poziomie
- świetna zabawa
- integracja lokalnej społeczności
3. Termin/Miejsce:
- 10 luty 2018 r. godz. 11.00
- hala sportowa przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce
4. Uczestnicy:
- w maratonie mogą brać udział wszyscy chętni
- tańczymy w parach mieszanych/ solo
- nieletni obowiązkowo posiadający pisemną zgodę prawnych opiekunów

- w przypadku zbyt małej ilości uczestników organizator zastrzega sobie prawo do
odwołania imprezy

5. Wymagania:
- podpisanie przez uczestnika oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem maratonu
tańca
- nieletni – zgoda prawnych opiekunów.
- posiadanie sportowego obuwia z białą, czystą podeszwą
- posiadanie wygodnego i schludnego stroju
- uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 10 zł osoby dorosłe, 5zł dzieci i młodzież
- wstęp dla widzów bezpłatny

6.Zasady:
- nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwać będą organizatorzy
- uczestnicy zobowiązani są do tańca w rytm muzyki z zachowaniem należytej kultury
osobistej
- uczestnicy i widzowie nie mogą być pod wpływem alkoholi i środków odurzających
oraz nie mogą ich spożywać na terenie hali i szkoły
- wszyscy przebywający na terenie hali sportowej zobowiązani są do zapoznania się z
regulaminem hali i przestrzegania go
- technika tańca – dowolna
- maraton trwa 120 minut od czasu ogłoszenia rozpoczęcia przez organizatorów
- na parkiecie znajdują się tyko osoby tańczące, uczestniczące w maratonie i
organizatorzy

7. Przerwy regeneracyjne:
- przerwy będą miały miejsce po 30 minutach tańca – 10 min

- przerwy służą do: uzupełnienia płynów, skorzystania z WC, zmiany obuwia i ubrania,
skorzystania z porad opieki medycznej, zgłoszenia rezygnacji itp.

8. Organizator zapewnia:
- obsługę muzyczną (muzyka przygotowana przez organizatora)
- opiekę medyczną
- wodę mineralną
- posiłek regeneracyjny

9. Uwagi końcowe:
- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne powstałe urazy, kontuzje,
nieszczęśliwe wypadki
- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione rzeczy osobiste
- organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto i video przebiegu maratonu na
potrzeby dokumentacji, promocji, relacji wydarzenia. Uczestnik maratonu wyraża zgodę
na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatną publikację wizerunku na
materiałach promocyjnych (telewizja, prasa, Internet, materiały reklamowe)
- w sprawach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem zastosowanie mają
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego
- w sprawach organizacyjnych uczestniczy muszą bezwzględnie podporządkować się
zarządzeniom organizatorów maratonu
- dla uczestników wyznaczony jest sektor do przerw regeneracyjnych
- wszystkich uczestników i widzów obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia na halę
sportową, natomiast napoje nie mogą być w szklanych butelkach
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w powyższym regulaminie.

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA
uczestnika biorącego udział w imprezie
Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/ podopiecznego/podopiecznej :
……………………………………………………………….ur……………………………………………
(imię i nazwisko podopiecznego)

(data urodzenia podopiecznego)

w imprezie sportowo-rekreacyjnej Charytatywny Maraton Tańca, organizowanej przez Samorząd
Uczniowski i Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce,
ul. Szkolna 2, www.sp2sokolka.wdupage.org.
Oświadczam, że znany mi jest regulamin, forma i warunki organizacyjne, terminy i ewentualne koszty.
Jednocześnie potwierdzam brak przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do udziału w w/w imprezie
sportowej. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach
zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję
się do odbioru dziecka ze szpitala.
Organizator: Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 2 w Sokółce, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z
przeprowadzeniem i organizacją MARATONU TAŃCA nie ponoszą odpowiedzialności względem
uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, lub w trakcie realizacji imprezy.
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za
wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację
niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora
lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

…………………………………….
(miejscowość, data)

……………………………………………………………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna/nr telefonu)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
biorącego udział w imprezie

……………………………………………………………….ur……………………………………………
(imię i nazwisko)

(data urodzenia)

Niniejszym wyrażam zgodę na udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej Charytatywny Maraton Tańca,
organizowanej przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 2 w Sokółce, ul. Szkolna 2, www.sp2sokolka.wdupage.org.
Oświadczam, że znany mi jest regulamin, forma i warunki organizacyjne, terminy i ewentualne koszty.
Jednocześnie potwierdzam brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w imprezie sportowej.
Organizator: Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 2 w Sokółce, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z
przeprowadzeniem i organizacją MARATONU TAŃCA nie ponoszą odpowiedzialności względem
uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, lub w trakcie realizacji imprezy.
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za
wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację
niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora
lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

…………………………………….
(miejscowość, data)

……………………………………………………………
(czytelny podpis/nr telefonu)

KARTA ZGŁOSZENIA
Charytatywny Maraton Tańca pod patronatem Burmistrz Sokółki
Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Nr telefonu/e-mail

Uwagi

Oświadczam, że znany mi jest regulamin, forma i warunki organizacyjne, terminy i ewentualne koszty.
Jednocześnie potwierdzam brak przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do udziału w w/w imprezie
sportowej.
Organizator: Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 2 w Sokółce, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z
przeprowadzeniem i organizacją MARATONU TAŃCA nie ponoszą odpowiedzialności względem
uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, lub w trakcie realizacji imprezy.
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za
wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację
niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora
lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

…………………………………….
(miejscowość, data)

……………………………………………………………
(czytelny podpis)

