REGULAMIN ZAWODÓW
Dragony 2022 Mistrzostwa Szkół w smoczych łodziach
Termin: 14 maja 2022 r. (sobota), godz. 10.00 – 14.30
Miejsce: Tor Regatowy Malta, pod trybunami
Zasady rywalizacji:
1. Uczestnicy startują w dwóch kategoriach wiekowych;
- Szkoły Podstawowe – klasy 1 – 5
- Szkoły Podstawowe – klasy 6 – 8
2. Uczestnicy startują na łódkach 10 osobowych.
3. Wszyscy uczestnicy obowiązkowo startują w kamizelkach ratunkowych.
4. Regaty odbywają się na dystansie 200m w seriach po 4 osady na czas.
5. Start z napłynięcia na komendę startową „Ready – set – Go” przy czym na słowo GO
uczestnicy zaczynają wiosłować.
6. 8 osad z najlepszymi czasami ze wszystkich przedbiegów w swoich kategoriach wiekowych
awansuje do półfinałów. 4 osady w każdej kategorii z najlepszymi czasami z półfinałów
awansują do finałów.
7. Każda drużyna schodzi na wodę na około 10 minut przed startem. Przy czym każda
załoga winna się stawić na pomoście na minimum 10 minut przed zejściem na wodę.
8. Starty odbywają się co 15 minut.
Ze względów bezpieczeństwa - na pomoście (miejsce zejścia na wodę) mogą znajdować się
tylko uczestnicy wychodzący i wchodzący do łodzi.
9. W przypadku zgłoszenia osady do zawodów i nie przybycia na zawody w dniu imprezy bez
wcześniejszego poinformowania organizatorów (drogą mailową do 11.05.2022 r.)
konsekwencją będzie brak możliwości zgłoszenia swojego uczestnictwa w zawodach
w 2023 roku.
10. Nagrody:
– 3 pierwsze drużyny otrzymają puchary i medale oraz nagrody,
– nagroda dla zwycięzcy konkursu na najlepiej kibicującą szkołę,
– uczestnicy otrzymają posiłek.
11. Sposób przeprowadzenia regat:
a) Uczestnicy nie ponoszą kosztów finansowych udziału w zawodach.
b)Organizator regat zabezpiecza łodzie wraz z wyposażeniem oraz sterników, obsługę
ratowniczą zawodów, kamizelki ratunkowe, w których obowiązkowo startują uczestnicy.
C) Opiekunowie drużyn powinni przynieść na odprawę techniczną zawodów imienne listy osób

startujących.
d) Uczniowie są ubezpieczeni w ramach ubezpieczenia obowiązującego w szkole. Organizator
nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności
cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub poniesienia jakichkolwiek
strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością, a także uczestnictwem w
imprezie.
12. Uczestnicy biorący udział w imprezie oświadczają, że:

- według swojej najlepszej wiedzy w ciągu ostatnich 14 dni nie mieli kontaktu z osobą
zarażoną wirusem SARS-CoV-2 (potoczna nazwa - „koronawirus”) lub osobą
przebywającą na kwarantannie;
- nikt z najbliższych członków rodziny lub osób, z którymi zamieszkują stale nie
przejawia widocznych oznak zakażenia wirusem SARS-CoV-2;
- ich stan zdrowia jest dobry; w ciągu ostatnich 14 dni nie mieli objawów typowych dla
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (obecnie nie występują u nich ani ich domowników
oraz nie występowały w ciągu ostatnich dwóch tygodni objawy infekcji m.in. gorączka,
kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, nie przebywają na kwarantannie lub
pod nadzorem epidemiologicznym;
- są świadomi pełnej odpowiedzialności za dobrowolne wyrażenie zgody na udział w
imprezie Dragony 2022 w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
Oświadczają, iż zostali poinformowani o ryzyku, na jakie mogę być narażeni i zdają sobie
sprawę, że:
- mimo wprowadzonych obostrzeń sanitarnych oraz wdrożonych wszelkich środków
ochronnych może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w trakcie trwania imprezy
Dragony 2022;
- w przypadku wystąpienia u uczestników imprezy objawów zakażenia lub jego podejrzenia,
uczestnik, jego rodzina oraz jego najbliższe otoczenie mogą zostać objęci kwarantanną.
Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących na dzień startu zaleceń
sanitarnych wskazanych przez służby sanitarne oraz Organizatora.
13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za mienie uczestników imprezy
w przypadku, gdy z winy, lekkomyślności lub niedbalstwa uczestnika dojdzie do zamiany,
zapomnienia, zniszczenia, zgubienia lub kradzieży mienia.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów, wypowiedzi
uczestników do celów marketingowych. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie
zgody na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych,
internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach
promocyjno – reklamowych.
15. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do organizatora.
Organizator: Fundacja Wielkopolska Pracownia Pomysłów
Partnerzy: Miasto Poznań, Rada Osiedla Rataje, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle
Młodych”
Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Poznania
Kontakt:
Maciej Młodzik
Mobile 510 866 354
Email: poznanskiedragony@wp.pl

