
Regulamin Trzecich 

Rodzinnych Podchodów pod tytułem: 

„ Rodzinne podchody budują wieź starszych i młodych”. 

1. Organizatorzy  

Gmina Miejska Kowary 

Stowarzyszenie „Przyjazna Trójka” 

2. Termin i miejsce: 

Podchody odbędą się 05.10.2019 w godzinach od 10.00 do 14.00 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka  przy 

ul. 1 Maja 72 w Kowarach (start i meta) oraz na terenie Gminy Kowary. O godz. 14.00 na zakończenie podchodów na boisku 

przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka rozpocznie się „Jesienny festyn z Trójką”. 

3. Podchody odbędą się bez względu na warunki pogodowe. W sytuacji załamania pogody Organizator skróci trasę o czym 

poinformuje zawodników na starcie. 

4. Celem zabawy jest integracja mieszkańców Kowar i okolic oraz pielęgnowanie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu w 

gronie rodzinnym. Celem jest także poznawanie piękna i atrakcji miasta w którym mieszkamy. 

5. Uczestnictwo w podchodach jest dobrowolne i bezpłatne.  

6. W trakcie podchodów uczestnicy mogą poruszać się wyłącznie pieszo (warunek ten nie dotyczy dzieci w wieku do lat 4 oraz 

osób starszych i niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich). 

7. W podchodach uczestniczyć mogą drużyny składające się z minimum dwóch osób, maksymalnie z 8 osób będących 

mieszkańcami Kowar i okolic. W każdym zespole musi znajdować się co najmniej jedno dziecko oraz pełnoletni opiekun prawny 

uczestniczących dzieci, który obowiązkowo podpisuje oświadczenie, że bierze odpowiedzialność za osoby nieletnie 

(WARUNEK KONIECZNY!). Organizator przyznaje 5 dodatkowych punktów za udział rodzica oraz 10 dodatkowych punktów 

za udział dziadka lub babci (organizator dopuszcza miejsce zamieszkania babć i dziadków poza Kowarami). W przypadku 

udziału obu rodziców przyznawane jest 10 punktów, przy udziale babci i dziadka 20 punktów. Podchody zachęcają do spędzania 

wolnego czasu z dziećmi w gronie rodzinnym na powietrzu. 

8. Zgłoszenia drużyn można dokonywać w terminie od 16.09.2019 do 03.10.2019 – do godz. 15300 na stronie internetowej miasta 

Kowary, pod adresem www.kowary.pl, po zapoznaniu się z regulaminem podchodów i wypełnieniu formularza zgłoszeniowego; 

osobiście w Urzędzie Miejskim w Kowarach w budynku B, 2 piętro w godz. pn. od 8.00 do 16.00, wt. – pt. od 7.30 do 15.30. 

Ilość miejsc dla drużyn biorących udział w podchodach jest ograniczona. 

9. W przypadku rezygnacji z udziału w podchodach (po wcześniejszym dokonaniu zgłoszenia), Organizator zobowiązuje kapitana 

drużyny do przekazania informacji o wycofaniu się z zabawy. Rezygnacji należy dokonać mailowo na adres: 

janina.kosowska@kowary.pl lub telefonicznie pod numerem 75 64 39 229 najpóźniej do 02.10.2019. Dzięki temu możliwy 

będzie udział drużyny zapisanej na liście rezerwowej. 

10. Uczestnictwo w podchodach jest możliwe wyłącznie po wcześniejszej rejestracji i podpisaniu przez opiekuna prawnego: karty 

zgłoszenia, klauzuli zgody, klauzuli informacyjnej dot. rodzinnych podchodów pt. „rodzinne podchody budują wieź starszych i 

młodych”. 

11. Organizator zobowiązuje rodzica/opiekuna prawnego do posiadania, najpóźniej przed rozpoczęciem zabawy, ważnych 

informacji o chorobach bądź uczuleniach dziecka biorącego udział w podchodach w celu ewentualnego sprawnego i szybkiego 

reagowania oraz powiadamiania odpowiednich służb medycznych. 

12. Zadaniem uczestników rodzinnych podchodów jest pokonanie wyznaczonej trasy według otrzymanej mapy oraz wykonanie 

wszystkich zadań w terenie. Szczegóły zadań będą znajdowały się na trasie podchodów. Wygra zespół, który w pełnym składzie 

drużyny pokona trasę, wykona wszystkie zadania i zbierze największą ilość punktów.  

13. Przed rozpoczęciem podchodów, zespoły powinny zgłosić się o godz. 9.40 na starcie  (start: w budynku szkoły Podstawowej Nr 

3 , ul. 1 Maja 72 na parterze). Każda drużyna otrzyma mapę, kartę identyfikacyjną zespołu oraz wskazówki o zadaniach do 

wykonania na trasie oraz formie potwierdzania zaliczonych punktów kontrolnych. 

Potwierdzeniem odnalezienia punktu będzie odciśnięcie piktogramu w zeszycie rozdanym na starcie. Każda drużyna musi zebrać 

10 odciśniętych obrazków wytłoczonych na piktogramach. Za każdy odnaleziony piktogram odciśnięty na mapie drużyna dostaje 

10 punktów. Za ominięcie piktogramu zostanie odjęte 10 punktów. 

14. Wszyscy uczestnicy podchodów muszą wrócić do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach maksymalnie do godz. 14.00. Zawody 

rozpoczynają i kończą ci sami zawodnicy. Za brak zawodnika  drużynie przyznawane są punkty karne – 10 punktów za każdego 

zawodnika który nie dotrze na metę.  

15. W trakcie trwania „Jesiennego festynu z Trójką” organizator ogłosi zwycięzców i wręczy upominki. Zwycięzca w podchodach 

zostanie wyłoniony po zsumowaniu wszystkich uzyskanych punktów. Wygra drużyna, która zdobędzie największą liczbę 

punktów. 

16. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, słodką niespodziankę oraz nagrody. 

17. W przypadku naruszenia regulaminu przez uczestnika podchodów tj. złamanie zasady „fair play”, utrudniania zabawy innym, 

organizatorowi przysługuje prawo do wykluczenia uczestnika z zabawy. 

18. W momencie stawienia się na starcie podchodów wszyscy uczestnicy nie mogą być pod wpływem alkoholu lub środków 

odurzających. Organizator zabrania w trakcie trwania podchodów spożywania alkoholu lub zażywania środków odurzających. 

W przypadku stwierdzenia przez organizatorów naruszenia powyższego zapisu i naruszenia punktu 17 cała drużyna zostaje 

natychmiast wykluczona z uczestnictwa w podchodach. 
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