REGULAMIN
III MEMORIAŁU SPORTOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSRPAWNYCH IM. ŚW. JANA PAWŁA

I. ORGANIZATOR IMPREZY SPORTOWEJ
Caritas Diecezji Radomskiej
ul. Kościelna 5
26-604 Radom
II. PARTNERZY
● Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu
● Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi,
● Stowarzyszenie Latorośl
III. TERMIN IMPREZY
● 20 października 2021r.
IV. MIEJSCE REALIZACJI IMPREZY
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu oraz obiekty sportowe Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu
V. PROGRAM IMPREZY:
9:00 Przybycie grup zorganizowanych niepełnosprawnych
9:30 Msza Święta w parafii pw. św. Stefana w Radomiu
10:50 Rozpoczęcie cz. I pływackiej – przybliżenie sylwetki św. Jana Pawła II i uroczyste
rozpoczęcie Memoriału
11:20 Start zawodników w sztafecie pływackiej
13:00 Rozpoczęcie cz. II biegowej
14:30 Obiad dla uczestników zadania z podziałem na grupy
15:30 Planowane zakończenie imprezy, powrót do domów
Ze względu na sprawy organizacyjne, bezpieczeństwo oraz ilość osób biorących udział
w imprezie, medale oraz dyplomy będą wręczane na bieżąco po zrobieniu danego dystansu.
VI. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA IMPREZY:
1. Podczas imprezy na sali sportowej, niepełnosprawni uczestnicy przebiegną dystans
9665 długości w ramach hołdu dla Papieża Polaka.
2. Zostanie przepłynięte minimum 9665-liczba dni pontyfikatu Papieża Polaka.
3. Każdy zawodnik może biec /płynąc taki dystans/baseny jaki jest w stanie zrobić.
4. Każdy startujący zawodnik otrzyma dyplom oraz medal Memoriału Sportowego.

5. Każdy zgłoszony uczestnik imprezy, posiada zgodę w placówce, a opiekun/kierownik
udziela nieodwołalnej i nieodpłatnej zgody na wykorzystanie wizerunku (zdjęć z
imprezy, filmu promującego zadanie), jedynie przez organizatorów. Zgoda obejmuje
wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, filmu, za
pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez
Caritas Diecezji Radomskiej działalnością.
VII. ZGŁOSZENIA
1. Regulamin III Memoriału Sportowego osób niepełnosprawnych im. św. Jana Pawła II
można pobrać na stornie: www.radom.caritas.pl
2. Zawodnicy zarówno indywidualni jak i grupy zorganizowane rejestrują się drogą
internetową.
3. Niezbędne dane do podania celem rejestracji to:
● Imię i nazwisko
● Data urodzenia
● Nazwa placówki/miejscowość
● Numer orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
4. Dzieci poniżej 18 roku życia, musza mieć zgodę rodziców lub opiekunów na strat
w zawodach.
VIII. ZASADY FINANSOWANIA
1.Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW dla wszystkich zawodników w trakcie
trwania imprezy.
2. Organizator zapewnia uczestnikom ciepły posiłek.
3. Podczas trwania imprezy organizator zapewnia dostęp do wody, suchego prowiantu,
posiłku zorganizowanego.
4. Organizator w szczególnych i uzasadnionych przypadkach może zapewnić zwrot
kosztów transportu dla przyjezdnych grup osób niepełnosprawnych (po wcześniejszych
ustaleniach)
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWA
1. Obowiązkiem uczestników imprezy oraz ich opiekunów jest posiadanie dokumentów
stwierdzających ich tożsamość.
2. Podczas trwania imprezy uczestnicy obowiązani się do przestrzegania zasad i
przepisów związanych z walką z Covid-19.
3. W kwestiach nieuregulowanych powyższym regulaminem oraz nasuwających się
pytań prosimy o kontakt bezpośrednio z organizatorami lub partnerami zadania.

