REGULAMIN IMPREZY
"TRENUJ NA WYŚCIGACH – oficjalne otwarcie ścieżki rekreacyjnej"
Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Wrocławia – Jacka Sutryka
1. Organizowane wydarzenie "TRENUJ NA WYŚCIGACH" to impreza sportowo-rekreacyjna dla osób
w każdym wieku, zainteresowanych aktywnym spędzaniem czasu wolnego. Impreza ma na celu
zapoznanie mieszkańców Wrocławia i okolic z możliwościami jakie daje otwierana ścieżka
rekreacyjna na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice. Bieg oraz marsz nordic
walking będą miały charakter rekreacyjny i integracyjny, bez rywalizacji sportowej i profesjonalnego
pomiaru czasu.
Wydarzenie współfinansowane ze środków Gminy Wrocław | www.wroclaw.pl.
2. Organizatorzy:
⮚ Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN
⮚ Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice
3. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia zgłoszenia udziału w wydarzeniu dostępne jest na
stronie www.fan.org.pl. Obowiązuje limit uczestników – planowany limit wynosi 300 osób.
Ostateczny limit zostanie podany 25 sierpnia w zależności od ilości zgłoszeń.
4. Za udział w wydarzeniu od uczestników jest pobierana opłata startowa w wysokości 10 zł. W dniu
7 września opłata będzie wynosiła 25 zł, a zapisy będą możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc.
Z opłaty startowej zwolnieni są:
⮚ dzieci i młodzież szkolna do 18 roku życia
⮚ osoby powyżej 70 roku życia
5. W ramach opłaty startowej uczestnicy wydarzenia "TRENUJ NA WYŚCIGACH" otrzymają:
⮚ pamiątkowy medal
⮚ pamiątkową koszulkę
⮚ pamiątkowy numer startowy
6. Harmonogram:
⮚ 15.07–04.09 – zapisy elektroniczne za pomocą formularza dostępnego na stronie organizatora
[www.fan.org.pl]
⮚ 07.09 – otwarcie ścieżki rekreacyjnej pod hasłem "TRENUJ NA WYŚCIGACH":
o 10.00 – otwarcie biura zawodów
o 12.00 – przywitanie zawodników przez gospodarza toru, oficjalne otwarcie ścieżki
o 12.10 – start przedszkolaków [bieg, marsz z kijkami, rowerek]
o 12.15 – start biegu
o 12.20 – start nordic walking
7. Miejsce: Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice, ul. Zwycięska 2.
Biuro zawodów zlokalizowane będzie przy trybunie głównej. Organizatorzy odpowiadają za
zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie obejmującym wydarzenie w okresie jej trwania.
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8. Dojazd:
⮚ Komunikacją specjalną bezpłatną:
We współpracy z Klubem Sympatyków Transportu Miejskiego przygotowaliśmy specjalną
bezpłatną linię autobusową obsługiwaną taborem zabytkowym łączącą Święto Rekreacji
Jeździeckiej oraz Dzień Otwarty Zajezdni Popowice. Pomiędzy Zajezdnią Popowice (przy
ul. Legnickiej 65) a Wrocławskim Torem Wyścigów Konnych Partynice kursować będą specjalne
autobusy. Przygotowaliśmy cztery kursy, które przewiozą uczestników obu wydarzeń.
Szczegółowy schemat i rozkład jazdy będzie dostępny na stronie www.fan.org.pl.
⮚ Komunikacją miejską:
Z Dworca Głównego lub Autobusowego: autobus 113 (przystanek: Karkonoska Partynice)
Z Dworca Głównego lub Autobusowego: autobus 112 (przystanek: Wyścigowa)
Z Dworca Głównego (ul. Sucha) autobus 862
Z centrum: autobus 127 (przystanek: Zwycięska)
tramwaje: 2, 6, 7 i 17 do pętli Krzyki, tam przesiadka w autobusy 113, 612, 852, 862, 872, 892
(przystanek Wrocław Partynice), można też tramwajami 7 i 17 dojechać na przystanek
"Przyjaźni" i stamtąd pieszo już dojść na teren Toru.
⮚ Samochodem:
Samochody można zostawić na parkingu przy ul. Zwycięskiej (jest to parking WTWK Partynice)
9. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników jest respektowanie postanowień
zawartych w niniejszym regulaminie oraz obiektu, a także przestrzeganie przepisów prawa karnego
i prawa wykroczeń oraz wypełnienie zgłoszenia udziału w wydarzeniu.
10. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do poleceń organizatora oraz współorganizatorów.
11. Zakaz wstępu na obiekty i teren imprezy mają: osoby wnoszące środki odurzające, napoje
alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie
inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia. Ponadto zakaz dotyczy osób zachowujących się
agresywnie.
12. Podczas trwania wydarzenia obowiązuje zakaz niszczenia urządzeń rekreacyjnych i sprzętu
sportowego.
13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za pozostawione pojazdy oraz
przedmioty.
14. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie imprezy
rekreacyjnej powinny stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów (w sprawach
nieregulaminowych niniejszym regulaminem dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego
zastosowanie mają przepisy wynikające z Ustawy dn. 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej
i Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 03.11.1992r.; w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów otwartych, zamieszczone
odpowiednio w Dz. U. Nr 81/91 oraz Dz.U. Nr 92/92.
15. Postanowienia końcowe:
⮚ Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator
⮚ Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora
⮚ Organizator posiada ubezpieczenie OC dotyczące organizowanej imprezy.
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