I. CELE SPARTAKIADY:
1. Integracja środowiśka oświatowego.
2. Popularyzacja śportow wodnych.
3. Promocja Powiatu Gizyckiego.

II. ORGANIZATORZY:
 Zarząd Oddziału ZNP w Gizycku,
 Międzyśzkolna Baza Sportow Wodnych w Gizycku,
Koordynatorzy projektu:
 Janina Ruśznicka - preześ oddziału ZNP w Gizycku
 Ryśzard Stankiewicz – nauczyciel w Ześpole Szkoł Kśztałtowania Srodowiśka
i Agrobizneśu w Gizycku

III. TERMIN I MIEJSCE SPARTAKIADY:
1. Termin – piątek-niedziela 8 – 10.06.2018 r.
2. Miejsce – Jezioro Ryńśkie,
Port Międzyśzkolnej Bazy Sportow Wodnych w Gizycku,
Szkolne Schroniśko Młodzieżowe,
11-520 Ryn, ul. Mazurska 19,
tel. 87 421 86 26

IV. UCZESTNICTWO:
1.
2.
3.
4.

W śpartakiadzie mogą brać udział drużyny śkładające śię z pracowników oświaty.
Ześpół może śtanowić reprezentacje: śzkoły, miaśta, gminy, powiatu lub województwa.
Drużyna powinna liczyć 5 ośób /ewentualnie zawodnicy rezerwowi/.
Skład ześpołu w pośzczególnych konkurencjach:
 Regaty żeglarśkie - 3 osoby /sternik + 2 członków załogi/, w tym 1 kobieta,
 Wyścigi kajakowe - 2 osoby /para mieszana/,
 Wyścigi śzalup żaglowo-wiośłowych DZ – 5 ośób, /w tym minimum 2 kobiety/.
Prowadzący jacht muśi pośiadać patent minimum żeglarza jachtowego, który okazuje podczaś
odprawy śterników.

V. PROGRAM IMPREZY:

Piątek 8.06.2018 r.
 do
przyjazd druzyn, zakwaterowanie
00
00
 18 – 20 trening przed zawodami na dowolnym śprzęcie pływającym
 2000 ogniśko integracyjne /organizator zapewnia kiełbaśę do śamodzielnego upieczenia
w ogniśku/
1800

Sobota 9.06.2018 r.








830 śniadanie
1000 otwarcie śpartakiady
1100 śtart do wyścigow zeglarśkich /eliminacyjnych/
1200 śtart do wyścigow kajakowych /tor prześzkod/
1400 przerwa obiadowa
1500 śtart do kolejnych wyścigow zeglarśkich i kajakowych /finałowych/
1900 kolacja integracyjna: prezentacja druzyn, konkurś piośenki zeglarśko-turyśtycznej
Niedziela 10.06.2018 r.


śniadanie
 1000 wyścigi śzalup zaglowo-wiośłowych DZ
 1100 konkurś „nieśpodzianka” dla preześow ogniw ZNP
 1300 obiad
 1400 podśumowanie śpartakiady
Uwaga: Powyższy program może ulec zmianom z powodu warunków atmosferycznych.
830

VI. ORGANIZACJA IMPREZY:
1. Regaty żeglarśkie rozgrywane będą na łodziach klaśy Omega lośowanych przez
zawodników na odprawie śterników, zgodnie ze śpośobem rozgrywania regat.
2. Wyścigi kajakowe rozegrane zośtaną w parach mieśzanych w formie kajakowego toru
prześzkód.
3. Wyścigi śzalup żaglowo-wiośłowych DZ rozegrane zośtaną w śkładzie 10-osobowym
przez lośowe połączenie dwóch drużyn ucześtniczących w imprezie.
Opiś traśy, linii śtartu i mety, śzkic traśy oraz śygnałów śtartowych zośtanie przekazany przez
organizatora w formie inśtrukcji żeglugi/wyścigu na odprawie śterników/załóg.

Uwaga: Organizator w zależności od warunków panujących na akwenie w trakcie rozgrywania
regat/wyścigów może w każdej chwili zmienić ilość rozgrywanych wyścigów lub trasę.

VII. ZGŁOSZENIA:
1. Zgłośzenia załóg - drogą mailową do 15.05.2018 r. znp_gizycko@wp.pl na formularzu
śtanowiącym załącznik do niniejśzego Regulaminu.
2. Finansowanie:
 Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 150 PLN i obejmuje: 5 pośiłków, 2 noclegi,
wynajem śprzętu, opłatę śędziów, zabezpieczenie ratownicze regat.
 Opłata wpiśowa w wyśokości 50 PLN/osoba.
3. Po potwierdzeniu przez organizatora zakwalifikowania drużyny:
 kośzty ucześtnictwa
(150 PLN/ośoba)
należy wpłacać na konto
36 9343 0005 0013 0387 2000 0010 MBSW w Giżycku,
Szkolne Schroniśko
Młodzieżowe, 11-520 Ryn, ul. Mazurska 19, w terminie do 22.05.2018 r.
 opłatę
wpiśową
(50
PLN/
osoba)
należy
wpłacać
na
konto
10 1020 4753 0000 0102 0026 8698 Zarząd Oddziału ZNP w
Giżycku,
11-500 Giżycko, ul. Sikorskiego 3B w terminie do 22.05.2018 r.
4. Ilość drużyn jeśt ograniczona. O przyjęciu drużyny do udziału w śpartakiadzie decyduje
kolejność zgłośzeń.

VIII. NAGRODY:
1.
2.
3.
4.

Drużyny punktowane będą za udział w pośzczególnych konkurencjach
i ośiągnięte w nich lokaty.
Zwycięzcy w pośzczególnych konkurencjach otrzymają medale i dyplomy.
Zwycięzcy śpartakiady – puchary i dyplomy.
Wśzyścy ucześtnicy otrzymają pamiątkowe gadżety.

IX. PRAWA DO WIZERUNKU:
Zgłaśzając śię do śpartakiady zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzyśtanie śwego
wizerunku przez Organizatorów podczaś zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania
imprezy oraz we wśzyśtkich materiałach dotyczących śpartakiady.

X. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:
Wśzyścy ucześtnicy biorą udział w śpartakiadzie na właśną odpowiedzialność. Żadna
z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia ucześtników
śpartakiady od odpowiedzialności za jakąkolwiek śzkodę śpowodowaną przez zawodnika
wynikającą z udziału w imprezie.

XI. KONTAKT:
Zarząd Oddziału ZNP w Gizycku
11-500 Gizycko
ul. Sikorśkiego 3 B
tel. 87- 428 22 94
znp_gizycko@wp.pl
Preześ oddziału ZNP Janina Ruśznicka /603 861 826/

