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Регламент спортивного заходу під назвою "Гарбуз у Гдині". 
 
I.  Мета заходу. 
 

1. Популяризація ігор зі спортивного орієнтування та популяризація 
здорового способу життя, а також надання можливості учасникам 
заходу активно провести час на Хеловін. 

2.  Міжкультурна інтеграція студентів проекту Wgraj się. 
 

II.  Дані організаторів. 
 

1. Організатором заходу є Гдинський спортивний центр, державна 
структура, розташована в Гдині, на вул. Олімпійська 5/9, поштовий 
індекс 81-538, NIP 5862312326, тел. (58) 662 11 64 

2. Організатором гри зі спортивного орієнтування є Студентський 
спортивний клуб "Азимут 45" з місцем розташування в Гдині 81-578 
на вул. Вілінська 33, NIP: 958-14-37-334, REGON: 192824479, e-mail 
azymut45gdynia@gmail.com. 

 
III.  Дата, місце, маршрути, години. 
 

1. У рамках Заходу буде проведено гру зі спортивного орієнтування, яка 
відбудеться у неділю, 30 жовтня 2022 р., між 15:30 та 20:30 у Парку 
пригод у Гдині Орлово.  

2. В рамках гри Учасник матиме на вибір два типи маршрутів, 
позначених відповідно до ступеня складності. 

 A - легкий "Дикий маршрут" можливий старт у групах до 5 осіб. 
  B - "Страшно дивитися" можливий старт у групах до 5 осіб. 
3. Учасник обирає будь-який маршрут із доступних і має пройти його 

до 20:30.  
 
IV.  Реєстрація. 
 

1. Онлайн-реєстрація для учасників проекту "Грай з нами" відкрита 

від  19 жовтня за посиланням:   
https://pimcore2021.azymut45gdynia.org/DyniaWGdyni 
до досягнення ліміту місць, тобто 750 учасників. 

2. Реєстрація на місці буде неможлива. 
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V.   Вступні внески. 
 

1. Участь у заході безкоштовна. Реалізацію фінансує ЮНІСЕФ. 
 
VI.  Умови участі. 

 
1. У Гру можуть грати всі учасники без вікових обмежень, неповнолітні 

учасники беруть участь під опікою батьків або опікунів. 
2. Взяти участь у Грі може кожен, хто не має медичних проти показів до 

занять спортом на витривалість. 
 3. Учасники починають гру у визначений час початку та на власний 

ризик. 
4. Гра полягає у підтвердженні всіх контрольних точок на обраному 

маршруті у фіксованому порядку. 
5. Підтвердження точки полягає в електронному завантаженні 

контрольної точки за допомогою чіп-картки та пред'явленні її судді 
на фініші гри. 

6.  Час початку встановлює організатор i встановлює час закриття 
маршруту, а відтак і можливість отримання призів, до 20:30. Після цієї 
години контрольні точки забираються, і Гра буде закінчена. 

 
VII.  Нагороди 
 

1. Під час Гри буде проводитися замір часу, результати будуть 
опубліковані на сайті проекту "Грай з нами" та клубу "Азимут 45". 

2. Після закінчення Гри, на фініші, відбудеться нагородження та 
вручення призів усім учасникам, які правильно підтвердили всі 
контрольні точки. 

 
VIII.  Інші положення 
 

1. Перебування на місці події та користування доступними 
атракціонами є безкоштовним. 

2.  На місці події діти перебувають під суворим і виключним наглядом 
своїх батьків або опікунів. 

3. За безпеку дітей на заході відповідають батьки або особи, які їх 
замінюють. 

4. У заході можуть брати участь здорові люди, без симптомів 
інфекційного захворювання, таких як сухий кашель та температура. 

5. Учасники зобов’язані дотримуватись основних правил безпеки та 
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особистої культури. 
6. Максимальна кількість присутніх на місці події – до 1000 осіб. 
7. Учасникам на місці заходу забороняється носити з собою предмети, 

які можуть бути небезпечними. 
8. Співробітники заходу не несуть відповідальності за втрачені або 

залишені речі. 
9. Участь у заході в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння та інших 

засобів, що знижують психомоторну працездатність, забороняється, 
10. Учасники та супроводжуючі їх особи несуть відповідальність за 

збитки, заподіяні на території заходу. 
11. Обладнання заходу можна використовувати лише за 

призначенням. Організатор заходу не несе відповідальності за 
виникнення травм або збитків, спричинених неналежним 
використанням обладнання, розташованого на території заходу. 

12. Організатор заходу не несе відповідальності за шкоду, заподіяну 
майну чи здоров'ю інших учасників. 

13. Вхід у зону заходу означає прийняття цих правил. 
14. Остаточне тлумачення регламенту належить Організаторам. 
 

IX.  Інформація про подію "Гарбуз у Гдині" доступна за адресою: Гдинський 
спортивний центр, вул. вул. Олімпійська 5/9, 81-538 м. Гдиня, 
тел.586221164 www.gdyniasport.pl email: sekretariat@gdyniasport.pl. 

 
            

        Організатор 
Гдинський спортивний центр 

 


