
XI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH

XXV SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN

STRZEGOMSKI TEST COOPERA

Strzegom, 1 czerwca 2019 r.

REGULAMIN

Test Coopera to jedna z prób wysiłkowych, która na podstawie pokonanego dystansu
pomaga określić kondycję fizyczną w zależności od wieku i płci.

I. CEL
Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy aktywności fizycznej.

II. ORGANIZATOR
OSiR Strzegom, AKS Strzegom, Społeczność Biegowa „Strzegomska Dwunastka”.

III. TERMIN I MIEJSCE
Test odbędzie się 01.06.2019 r. o godz. 13:00 na bieżni lekkoatletycznej stadionu OSiR
w Strzegomiu. Biuro Zawodów znajdować się będzie w bezpośrednim sąsiedztwie bieżni
lekkoatletycznej na terenie stadionu OSiR.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Testu może zostać każda osoba, która do dnia 01.06.2019 r. ukończy 18 lat.
W Teście mogą wziąć udział osoby w wieku 13 – 17 lat za zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych (formularz dostępny w biurze zawodów).
2. Warunkiem udziału w Teście jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań do udziału w Teście lub własnoręczne złożenie podpisu pod
oświadczeniem (dostępnym w biurze zawodów przy rejestracji) o zdolności do biegu na
własną odpowiedzialność.
3. W czasie trwania Testu uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń osób
funkcyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i osób działających w imieniu
Organizatora.
4. Uczestnicy Testu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb
wewnętrznych Organizatora Testu oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach
informacyjnych i reklamowych.
5. Zabrania się startu osobom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków
odurzających.

V. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do udziału w Teście są nieodpłatne i będą prowadzone do 26 maja 2019 r. godz.
24:00 poprzez stronę Partnera Technicznego – www.super-sport.com.pl
Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz podpisanie
oświadczenia w Biurze Zawodów.
Organizator gwarantuje pełny pakiet świadczeń dla wszystkich zapisanych elektronicznie.
Uczestnikom zapisującym się w dniu Testu NIE gwarantujemy certyfikatu. Możliwość
przesłania w terminie późniejszym.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.super-sport.com.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR3LcQ26SbguB3FtZkK38F1Xxd9MYZoOSJLZOtGxk_COHE4K4efP5ICjLX8&h=AT3gbPaMuWiQyjwwYciebZMkIoRnu-jl4rze0PHYnb4Xbm8Qw2kUAthOQXPwFMG_Rs9_QvYyX8VDexXawBAOiBRf8w8wvOTXEjKCFlEafizvMdYqsmX63qP70_jvBYCKBN92


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Test odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizator zapewnia zawodnikom możliwość bezpłatnego korzystania z szatni, umywalni
i toalet.
3. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe adekwatne do danej
dyscypliny.
4. Organizator Biegu zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z
wymogami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
5. Interpretacja regulaminu w sprawach spornych należy do Organizatora.

Strzegom, 10.04.2019 r.


