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МЕТА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Мета: 

● благодійний збір коштів для придбання спортивного інвентарю KIT 

ATHLETICS FOR KIDS Polanik для безкоштовних дитячих занять. 

 

 

МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 

Дата проведення: 19 грудня 2020 р. 

Місце проведення: м.Івано-Франківськ, (онлайн); 

Старт: спільний старт 19 грудня о 18:00 год. станція прокату човнів на 

міському озері м. Івано-Франківськ 

 
ДИСТАНЦІЯ ЗМАГАНЬ 

Учасники забігу змагаються на дистанції 3 кілометри. Усі охочі, враховуючи 

благодійний формат забігу зможуть подолати довільну дистанцію на свій 

розсуд. 

Часовий ліміт проходження дистанції не встановлено. 

  

УМОВИ ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙ ТА ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ 

Завданням учасника є проходження самотужки обраної дистанції за довільним 

маршрутом. При проходженні дистанції заборонено користування будь-якими 

додатковими засобами пересування.  

Змагання відкриті для усіх бажаючих. Віковий ліміт відсутній. 

Для отримання стартових пакетів, учасник повинен надати: 

● адресу нової пошти для надсилання пакету учасника; (учасники з інших 

міст) 

● учасники з Івано-Франківська матимуть можливість отримати стартовий 

пакет учасника напередодні забігу за адресою вул. Гаркуші, 31 Б.  

Організатори мають право відмовити учаснику в допуску до реєстрації.  

 

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

19 грудня 2020 р. Онлайн  

18:00 —  спільний старт 

 

 

 

 

 



 

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ 

Реєстрація учасників буде відкрита з 14.11.2020 р. по 17.12.2020 р. (включно). 

Благодійний внесок — 250 грн. Після завершення онлайн реєстрації  учасники 

також зможуть зареєструватися на місці старту. 

До пакету учасника входять: 

● стартовий номер учасника змагань; 

● медаль «Забігу у вишиванках»; 

● подарунки від спонсорів; 

● розіграш призів від спонсовір; 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

Переможці змагань не визначаються. 

Організаторами та спонсорами змагань можуть бути засновані додаткові 

призи для різних категорій учасників. 

 

 

БЕЗПЕКА І ЗДОРОВ’Я УЧАСНИКІВ 

Кожний учасник несе особисту відповідальність за свій фізичний стан, 

визначає ризики для власного здоров’я під час та після закінчення забігу. 

Проханя дотримуватися індивідуального захисту рекомендованого МОЗ.  

 

КАМЕРА СХОВУ 

При бажанні, учасник може залишити особисті речі в камері схову. Камера 

схову буде розміщена на території старту. Організатори забезпечують 

максимальну безпеку, але відповідальності за цілісність особистих речей 

учасників, які знаходяться в камері схову, не несуть. 

 

ВИТРАТИ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЮ ЗМАГАНЬ 

Захід проводиться за рахунок залучення спонсорів та партнерів. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

Кожен учасник змагань згоден на використання його особистих даних, фото, 

відео або аудіо матеріалів з його участю і без узгодження з ним для реклами 

заходу без будь-якої компенсації з боку організаторів змагань. 

 

ЦЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ!) 

 

КОНТАКТИ 

тел.:  +38 095 193 31 29 – Неля 

 


