
  

REGULAMIN 

I REGIONALNYCH ZAWODÓW ROWEROWYCH NA TRENAŻERZE MULTIMEDIALNYM  

„ROWER MÓJ PRZYJACIEL” 2016 

 

ORGANIZATORZY:  

Biuro Promocji Gminy Chełm, Team OBST Chełm Lokalni Liderzy WF z Klasą, PELETON – Sklep rowerowy 

PATRONAT HONOROWY:  Wójt Gminy Chełm 

PATRONAT MEDIALNY:     Nowy Tydzień Chełmski 

TERMIN I MIEJSCE:        19 marca 2016 r. (sobota). Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Żółtańcach    

ul. Metalowa 89.   Początek zawodów: godz. 11.00  

CEL IMPREZY:  

 popularyzacja sportów rowerowych wśród społeczności lokalnej, 

 integracja dzieci i młodzieży ze środowiskiem lokalnym, 

 zwiększenie aktywności uczniów na lekcjach WF i na innych zajęciach sportowych organizowanych w 

szkole i gminie, 

 popularyzację sportów do wyboru, sportów całego życia, zdrowego stylu życia w rekreacji rodzinnej, w 

tym rekreacji osób niepełnosprawnych, sportowego zaktywizowania rodziców, połączenia WF-u z 

edukacją zdrowotną, ożywienia sportowego całej gminy, jak również zachęcenia do aktywnych form 

wypoczynku. 

UCZESTNICY:  Uczniowie wszystkich etapów kształcenia z Regionu, ich rodziny i  środowisko lokalne 

WARUNKI UCZESTNICTWA:  

 W zawodach mogą startować  wszyscy zawodnicy zgłoszeni do zawodów ze szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz rodziny i społeczność lokalna. 

Zgłoszenia do 10 MARCA 2016 r. na adres: peleton.chelm@gmail.com  

lub osobiście do Sklepu PELETON ul. Lwowska 72 wyłącznie na Kartach Zgłoszeń. 

Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane ze względów organizacyjnych.  

 Zawodnicy niepełnoletni startują za podpisaną zgodą rodziców. Pozostali zawodnicy (dorośli) startują 

po podpisaniu oświadczenia i wniesieniu akredytacji w wysokości 10 zł. 

 Obowiązuje strój sportowy i obuwie sportowe. 

SYSTEM ZAWODÓW: 

Po dokonaniu rejestracji, przy każdym zawodniku oznaczona będzie grupa wiekowa oraz przybliżona 

godzina startu. Godzinę startu można będzie ustalić osobiście w sklepie „Peleton” przy ul. Lwowskiej 72. W 

dniu 17 marca wykaz zawodników i godzina startu zamieszczona będzie na stronie Fb Team Obst. 

Zwycięzcą zostaje zawodnik, który w swojej grupie wiekowej uzyska najkrótszy czas przejazdu na 

ustalonej trasie.  

NAGRODY: 

Niepowtarzalne dyplomy, nagrody rzeczowe, gadżety. 

INFORMACJE DODATKOWE: Informacje, Regulamin, Karty zgłoszeń oraz oświadczenia znajdują się na 

stronie www.gmina.chelm.pl oraz  Facebook „OBST Smacznie i zdrowo”.  

 

Gmina Chełm 
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