Zapisy do Rawickich Sztafet. Zachęcamy do udziału!
Mieszkasz w Rawiczu lub regionie? Biegasz? Pływasz? Weź udział w otwartych
sztafetach rawiczan w dniach 21-22 maja 2022 r.
Start o godzinie 14:00, zgłoszenia i szczegóły u koordynatorów
(UWAGA!!! obowiązują limity liczby uczestników sztafet)
W dniach 21-22 maja 2022 na rawickich arenach sportowych równolegle do
trwającego 24 - godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu odbędą się
Rawickie Sztafety złożone z dowolnej ilości uczestników. Celem tego
przedsięwzięcia jest zaangażowanie jak największej ilości sportowców mieszkańców Rawicza i okolic. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą
wspólnie z nami stworzyć najliczniejszą sztafetę. Każdy kto zgłosi się do
zabawy może zadecydować jaki dystans pokona.
1. Akcja Sztafety Rawickie ma charakter otwarty startują wszyscy chętni,
którzy akceptują Regulamin Ogólny.
2. Zawodnicy niepełnoletni w trakcie zawodów muszą mieć opiekuna
(oświadczenie pisemne), oraz pisemną zgodę rodziców/opiekunów
prawnych na udział w sztafecie (do pobrania w załącznikach).
3. wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani przed startem.
4. podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty,
a uczniowie legitymację szkolną.
5. warunki dopuszczenia zawodnika do zawodów:
•

•

•

pisemne wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu
oraz Regulaminu Ogólnego 24 godzinnego Rawickiego Festiwalu
Sportu, a tym samym akceptację regulacji oraz zobowiązanie do ich
przestrzegania.
posiadanie dobrego stanu zdrowia umożliwiającego udział w biegu,
sztafecie pływackiej, przeprowadzenie badań lekarskich lub złożenie
przez uczestnika oświadczenia o braku przeciwskazań medycznych do
uczestnictwa w biegu przez podpisanie zgłoszenia podczas weryfikacji.
każdy uczestnik biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów
przez okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu na
formularzu zgłoszeniowym.

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie mailowo:
1. Rawicka sztafeta Biegowa – Hubert Kupczyk tel. 519 518 573 email:
h.kupczyk@osir.rawicz.eu.
2. Rawiczanie pływają 24 h – Maria Gniazdowska tel. 669 677 811, email:
plywanie@festiwal.rawicz.eu.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej
www.festiwalsportu.rawicz.pl.
Uczestnicy sztafet nie ponoszą opłaty startowej.
Wszyscy uczestnicy biorący udział w akcji otrzymają pamiątkową koszulkę
i medal.

