
Regulamin  

Konkursu Rodzinnego  

w ramach imprezy  

„BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY” 

1. Organizator: 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu 

- Grupa Autoremo  

- Sklep Bike Atelier Nowy Sącz 

 

2. Cel konkursu: 

- Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej na świeżym powietrzu 

- Zachęcenie rodzin do wspólnej zabawy i rywalizacji 

- Wyłonienie trzech najlepszych rodzin 

- Propagowanie bezpieczeństwa w poruszaniu się na rowerze 

 

3. Miejsce: 

Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej – Ścieżki rowerowe 

 

4. Termin:  

01.09.2018 godz. 15:00 

 

5. Uczestnictwo: 

- Prawo startu mają rodziny które w dniu zawodów zgłoszą się w biurze zawodów. 

- Rodziny zgłaszają się w składzie: jeden rodzic i dwójka dzieci lub dwójka rodziców 

(opiekunów) i jedno dziecko. Wiek jednego z uczestników zespołu, poniżej 15 r.ż.   

- Drużynę stanowi rodzina (dopuszczalny stopień pokrewieństwa to rodzice, dziadkowie i 

dzieci. Drużyny nie spełniające tego wymagania muszą liczyć się z możliwością dyskwalifikacji 

i nie wydaniem nagród przez organizatora.   

 

6. Zgłoszenia: 

 

a) Zapisy do konkursu można dokonać w dniu imprezy w biurze zawodów. W godzinach 

od 15:00 do 18:00 (najpóźniej)  

b) Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia limitu drużyn uczestniczących 

w konkursie 

 

7. Przebieg konkursu: 

1) Każda drużyna ma do pokonania ten sam „tor przeszkód” 

2) „Tor przeszkód”, składa się z 4 zadań, które każda drużyna wykonuje jedno po drugim 

w określonej kolejności 

3) Poszczególne zadania znajdują się w różnych częściach placu, między zadaniami, 

uczestnicy poruszają się pieszo tylko po wyznaczonej trasie: 

4) Zadania: 



a) Zadanie 1 – polega na poprawnym zamontowaniu roweru na bagażniku 

samochodowym. Ocenę poprawności dokonuje sędzia. W razie 

niepoprawnego zapięcia roweru, sędzia nalicza karę 10sek. Zadanie 

wykonuje cała drużyna. Limit na wykonanie zadania wynosi 5min.  

 

b) Zadanie 2 – polega na pokonaniu slalomu przez dwójkę uczestników, jeden 

po drugim. Slalom należy wykonać po wyznaczonej trasie bez potrącenia 

pachołka i wyjazdu po za ścieżkę. Za potrącenie pachołka lub wyjechanie po 

za ścieżkę, sędzia nalicza karę 5 sekund za każdy błąd. Zadanie wykonują 

wcześniej wyznaczeni członkowie drużyny, którzy nie wykonują kolejnego 

zadania indywidualnego.  

 

c) Zadanie 3 – polega na napompowaniu koła w rowerze do wyznaczonego 

ciśnienia tj. 3 atmosfery. Zadanie wykonuje wcześniej wyznaczony członek 

drużyny, który nie brał udziału w konkurencji nr 2. Limitem na 

napompowanie koła jest 3min. Za nie zmieszczenie się w limicie, sędzia 

naliczy karę 30sek  

 

d) Zadanie 4 – polega na prawidłowym ułożeniu układanki składającej się z 

równych części (puzzli) na wzorze obrazka. W zadaniu udział bierze cała 

drużyna. Limit na wykonanie zadania wynosi 5min. 

 

5) Zadanie nr 1 i 4 wykonuje cały zespół 

6) Zadanie nr 2 i 3 wykonują pojedyncze, wcześniej wyznaczone osoby, które nie biorą 

udziału w innej indywidualnej konkurencji 

7) Konkurs wygrywa drużyna która pokona cały tor przeszkód w najkrótszym czasie. 

8) Dwa pozostałe miejsca na podium uzupełnią rodziny z kolejnymi najlepszymi czasami 

9) Czas mierzony jest od startu (sygnał sędziego) do momentu ułożenia całej układanki, 

przez cały czas trwania konkursu. Bez jego zatrzymywania.  

10) W poszczególnych zadaniach sędzia ocenia poprawność wykonania i daje sygnał 

który umożliwia przejście do kolejnego zadania.  

11) Organizator zapewnia rowery do zadania 2, będą to rowery dziecięce (20” i 24”) i 

rowery dorosłe (26”) 

12) Organizator przewiduje możliwość startu na własnych rowerach  

 

8. Nagrody: 

1 miejsce – „ Samochód marki Skoda na weekend”, 5 karnetów, całodniowych do Term 

Bukovina, 3 bony  na usługi serwisowe w Bike Atelier, zestaw akcesoriów rowerowych. 

Łączna wartość nagród – około 1 500zł 

2 miejsce – 5 karnetów na dwie i pół godziny do Term Bukovina, 3 bony  na usługi serwisowe 

w Bike Atelier, zestaw akcesoriów rowerowych. Łączna wartość nagród – około 800zł 

 



3 miejsce – 5 karnetów pięciowejściowych na Pływalnie MOSiR, 3 bony  na usługi serwisowe 

w Bike Atelier, zestaw akcesoriów rowerowych. Łączna wartość około 400zł  

 

9. Odbiór nagród  

a) Nagroda „ Samochód SKODA na Weekend” zostanie przekazana po uprzednim 

umówieniu się w salonie skody, osobie posiadającej ważne prawo jazdy kat. B co 

najmniej przez 3 lata. Szczegółowe warunki zostaną przekazane w salonie Skoda 

Autoremo.  

b) Pozostałe nagrody zostaną wręczone podczas dekoracji zwycięzców na zakończeniu 

imprezy  

 

10. Protesty 

Protesty należy składać wyłącznie w dniu imprezy do godz. 18:30 

 

 

11. Postanowienia końcowe: 

1) Nad przebiegiem konkursu czuwa sędzia główny do którego należy ostateczna 

decyzja.  

2) Uczestnicy konkursu wykonujący zadanie nr 2, polegającego na jeździe po slalomie 

zobowiązani są do używania kasków rowerowych. 

3) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie trwania 

zawodów 

4) Organizator nie przyjmuje zgłoszeń od osób będących pod wpływem alkoholu lub 

innych środków odurzających  

5) Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a 

także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i 

telewizję a także w celach marketingowych Organizatora zawodów 

6) Każda drużyna zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem  

7) Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji drużyny nie przestrzegającej 

zasad fair-play.   

 

 

 


