
Festyn z cyklu „Rodzinna stReFa aktywności”

Sportowanie na Polanie

Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” we Wrocławiu informuje, że 
1 października 2022 organizuje wspólnie z Dolnośląskim Centrum Sportu 
Polana Jakuszycka, Międzyszkolnym Klubem Sportowym Karkonosze – Sporty 
Zimowe Jelenia Góra i Szkołą Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie 
FESTYN SPORTOWO REKREACYJNY „SPORTOWANIE NA POLANIE”.

Zapraszamy na pierwszy w naszym województwie Festyn z cyklu „Rodzinna 
Strefa Aktywności”, którego Patronem i Mecenasem jest Ministerstwo Sportu 
i Turystyki.

W ramach Festynu odbędą się Mistrzostwa Szkół Podstawowych Dolnego 
Śląska w kolarstwie górskim, oraz ogólnodostępny festyn rowerowy dla 
najmłodszych

Głównym założeniem i celem tych zawodów jest:

Popularyzacja i upowszechnianie kolarstwa górskiego, jako formy aktywnego spędzania czasu 1. 
wolnego przez dzieci i młodzież, 
Stworzenie możliwości współzawodnictwa sportowego młodzieży szkolnej z terenu województwa 2. 
dolnośląskiego
Podniesienie poziomu sportowego dzieci i młodzieży szkolnej, 3. 
Wyłonienie młodzieży zdolnej, utalentowanej w kierunku uprawiania kolarstwa.4. 
Celem tej imprezy jest nie tylko rywalizacja sportowa ale również integracja środowisk trenerskich 5. 
i szkoleniowych i pokazanie możliwości Dolnośląskiego Centrum Sportu Polana Jakuszycka jako 
centrum kolarstwa górskiego

Podczas Mistrzostw Szkół Podstawowych Dolnego Śląskaw kolarstwie górskim będzie prowadzona klasyfikacja szkół.

Punkty dla szkół zdobywa pierwszych 3 zawodników z danej szkoły w grupach rocznikowych

Klasy 1-2  Rocznik 2015-2014;• 
Klasy 3-4  Rocznik 2013-2012• 
Klasy 5-6  Rocznik 2011-2010;• 
Klasy 7-8            Rocznik 2009-2008• 

Każda Szkoła  może zgłosić dowolną liczbę zawodników w w/w kategoriach wiekowych.
Miejsce zawodów: Dolnośląskie Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej.
Termin zawodów: 1.10.2022 r. (sobota).

1000 –  1100 przyjmowanie zgłoszeń

1130 klasy 3-4 Rocznik 2013-2012 jedno okrążenie 5km

1200 Klasy 5-6 Rocznik 2011-2010 dwa okrążenia 10 km

1300 Klasy 7-8 Rocznik 2009-2008 trzy okrążenia 15km

1400 Wyścigi rowerowe dla najmłodszych oraz uczniów klas 1-2 – bieżnia stadionu 
lekkoatletycznego na Polanie Jakuszyckiej     

 

Punktacja szkół  – punkty będą naliczane wg. klucza:

Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Punkty 100 80 60 50 45 40 36 32 29 26 24 22 20 18 16 15 14 13 12 11

Miejsce 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Punkty 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Rodzinna Strefa
AKTYWNOŚCI



Ustalenia regulaminowe:

Zgłoszenia zawodników reprezentujących szkoły wyłącznie poprzez System Rejestracji Szkół www.srs.1. 
szs.pl w nieprzekraczalnym terminie 29.09.2022 do godziny 12,00
Uczestników Festynu Rowerowego dla najmłodszych, w tym uczniów klas I i II mogą zgłosić ich rodzice 2. 
lub opiekunowie prawni bezpośrednio u Organizatora przed zawodami
Trasa będzie oznakowana znakami pionowymi na drzewach, oraz taśmami.3. 
Zawodnik zobowiązuje są do przestrzegania regulaminu oraz do zachowania zasad kultury.4. 
Uczestnicy zobowiązani są zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość napotkania 5. 
ruchu turystycznego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki, kradzieże i zagubione 6. 
mienie uczestników na trasie oraz podczas całych zawodów.
Trasa wyścigu będzie miała charakter górski. Na trasie wyścigów mogą więc występować strome 7. 
podjazdy i niebezpieczne zjazdy !!!!!!
Wyścigi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. W razie bardzo niekorzystnych warunków 8. 
pogodowych lub innych zdarzeń losowych trasa wyścigu może ulec zmianie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.9. 
Uczestnicy zobowiązani się do wykonywania w trakcie imprezy poleceń organizatora, policji i innych 10. 
służb.
Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy.11. 
Uczestnicy, którzy zrezygnują z udziału w wyścigu w trakcie jego trwania powinni bezzwłocznie zgłosić 12. 
ten fakt obsłudze ratowniczej będącej na trasie wyścigu lub w Biurze Zawodów pod rygorem poniesienia 
kosztów akcji poszukiwawczej.
Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa.13. 
Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu 
i uczestnictwa na zawodach.
Uczestnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy 14. 
wyścigu, poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. 
Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Biuro Organizatora zgodnie 15. 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) ponadto 
wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi 
osobowymi mogły być wykorzystane przez wszystkie media oraz w celachmarketingowych Organizatora 
i sponsorów wydarzenia.
Startujący na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym będą poza klasyfikacją wyścigu.16. 

Start w zawodach na własną odpowiedzialność i na podstawie zgody rodziców/opiekunów prawnych.• 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w stosunku do uczestników zawodów, osób trze-• 
cich oraz  ewentualne nieszczęśliwe wypadki podczas zawodów
Uczestnik imprezy zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu zawodów. Nie przestrzeganie oraz niedosto-• 
sowanie się do uwag i poleceń organizatora zawodów powoduje dyskwalifikacje zawodnika.
Wszystkie kwestie sporne dotyczące rozgrywanych zawodów oraz rywalizacji rozstrzyga organizator i Komisja • 
Sędziowska
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie w przypadku niesprzyjających warunków atmosfe-• 
rycznych.
Kontakt i informacje – Kierownik Zawodów–Norbert Potkański tel. 601883629, norb23@vp.pl• 

Uroczystość dekoracji  zawodów obędzie się pół godziny po skończeniu zawodów przez ostatniego zawodnika.

Nagrody:
I – III miejsce – medal + dyplom • 
IV- VI miejsce – dyplom• 

Każdy z zawodników otrzyma drobny upominek, będzie mógł skorzystać z wyżywienia przygotowanego dla uczest-
ników Festynu oraz będzie mógł skorzystać ze wszystkich atrakcji przygotowanych na Polanie Jakuszyckiej w ramach 
RODZINNEJ STREFY AKTYWNOŚCI

Akceptując niniejszy Regulamin, uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do 
udziału w imprezie. Uczestnik oświadcza, że:

nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do udziału w zawodach, • 
jest świadom, iż jego/jej udział w zawodach może narazić go/ ją na utratę zdrowia lub życia,• 
wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym (RODO),• 
posiada zgodę rodzica/opiekuna prawnego, który bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan • 
jego/jej zdrowia.



Wzór zgody rodziców na start dziecka

Zgoda rodziców na udział dziecka  
w Festynie Rowerowym dla najmłodszych w ramach Rodzinnej Strefy Aktywności

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:

Imię i Nazwisko dziecka 

Data urodzenia dziecka 

Adres zamieszkania dziecka tel.

Data i podpis rodzica 

Festyn z cyklu „Rodzinna stReFa aktywności”

Rodzinna Strefa Sportowanie na Polanie


