Regulamin
I. Organizatorzy i współorganizatorzy:
Organizatorem imprezy „III Smoki na Brdzie” jest Przystań Bydgoszcz/CWZS Zawisza.
II. Cel imprezy:
- „Smoki na Brdzie” są imprezą o charakterze rekreacyjno-integracyjnym,
- rozpowszechnienie różnych form rekreacji ruchowej,
- promocja Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego w kraju i na świecie
- propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia
III. Termin, dystanse, trasa, zasady
- 10.06.2017, sobota, Przystań Bydgoszcz, g. 11:00
- Start przy Moście Kiepury – Meta przy Przystani Bydgoszcz
- Dystans ok. 100m
- Zawody odbywają się w dwóch kategoriach:
1. SPORT – zawodnicy z licencjami Polskiej Federacji Smoczych Łodzi
2. FUN – amatorzy, formuła otwarta
- 1 załoga w smoczej łodzi liczy minimum 8 osób lub maksymalnie 10 osób wiosłujących +
1 bębniarz nadający tempo wiosłującym + 1 sternik
- Do zawodów można zgłosić maksymalnie dwóch rezerwowych,
- Sternik jest zapewniony przez organizatora. W kategorii SPORT istnieje możliwość udziału
w zawodach sternika zgłoszonego przez startującą drużynę.
- W kategorii Sport istnieje możliwość startu na własnych wiosłach
- Udział w wyścigu bębniarza nie jest obowiązkowy
- Losowanie toru i sterników odbywa się przed każdym wyścigiem
- Start do wyścigu po komendzie „ready set go”
- W przypadku falstartu następuje powtórka startu, drugi falstart oznacza dyskwalifikację z
wyścigu,
- Start odbywa się w momencie kiedy łodzie stoją w miejscu
- W jednym wyścigu rywalizują bezpośrednio ze sobą trzy lub cztery załogi
- System zawodów zostanie stworzony po zakończeniu zapisów – LICZBA MIEJSC
OGRANICZONA
- Losowanie grup odbędzie się 25.05.2017
IV. Warunki uczestnictwa i opłaty:
1. Zapisy od 20 kwietnia 2017 od godz. 9:00 za pośrednictwem strony
www.przystanbydgoszcz.pl lub na adres recepcja@przystanbydgoszcz.pl
2. Opłata startowa:
- opłata za uczestnictwo całej drużyny 300zł brutto
3. W opłacie wpisowej nie jest zawarte ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
4. Osoby startujące w zawodach oświadczają, że:
- posiadają umiejętność pływania
- osoby niepełnoletnie pod opieką opiekunów (oświadczenie),
- posiadają dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach,
- wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym zamieszczeniu tych danych w
przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej,

- wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu
wideo wizerunku, udzielając tym samym organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku.

V. Zgłoszenia:
Zgłoszenia wraz z oświadczeniami i wpisowym należy dokonać na karcie zgłoszeniowej zawierające imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania do 19 maja 2017 roku:
recepcja@przystanbydgoszcz.pl
Rezygnacja z udziału w imprezie zgłoszona po 23.05.2017 pozbawia rezygnującego prawa do
zwrotu wpłaconej kwoty.
VI. Organizator w ramach wpisowego zapewnia:
- smocze łodzie z pełnym wyposażeniem /wiosła, kapoki/,
- sterników i obsługę organizacyjno-sportową
- sprzęt ratowniczy i obsługę ratownika,
- obsługę instruktorów i trenerów podczas wyścigów,
- zaplecze sanitarne Przystani Bydgoszcz
VII. Porządek i bezpieczeństwo
Uczestnicy „Smoków na Brdzie”, a także publiczność i kibice oraz osoby trzecie znajdujące
się na terenie, na którym odbędzie się wyścig zobowiązane są do przestrzegania zasad porządku i bezpieczeństwa ustalonych przez organizatora, w tym:
a. Nie przekraczania zabezpieczeń ustawionych na trasie wyścigu jak i w Przystani Bydgoszcz
b. Nie wchodzenia do miejsc zarezerwowanych dla osób obsługujących imprezę
Organizator ma prawo:
- usunąć z terenu Przystani Bydgoszcz osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek
publiczny, przebieg imprezy lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
- nie dopuścić do wyścigu osób wobec których występuje podejrzenie bycia pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających
Organizator zapewnia opiekę medyczną na terenie imprezy w czasie jej trwania i po jej zakończeniu.
VIII. Nagrody
- Dekoracja zwycięzców na scenie na Wyspie Młyńskiej podczas imprezy „Blogger Food
Festival”. Dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach: puchary, medale i nagrody.
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