1. CWEK IMPREZY
- Popularyzacjo lotanio
- Průmocjo terynůw Gminy a Miasta Czerwiůnka-Leszczyny
- Průmocjo Grupy Lotanio LUXTORPEDA Czerwionka
- Przichtowaniý sie do srogigo ucztowanio kulinarnego bez Świynta ;)
2. BAJSLYRZE
- Stowarzyszenie Grupa Biegowa „LUXTORPEDA” Czerwionka;
ul. 3 Maja 19, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
- Szkoła Podstawowa w Stanowicach
3. KAJ A KEJ
START A META: Szkoła Podstawowa w Stanowicach ul. Szkolna 7
KEJ: sobota 23.12.2017 r. godz. 12:00
4. TRASA
Dystans 10 km tretuarami, drůgami asfaltowymi a bez asfaltu po sołyctwie
Stanowice. Ýno dejcie pozůr, bo skuli tego co bydzie juże zima, to moge być śniyg a
kiołzdanie.
5. PROGRAM IMPREZY
godz. 10:00 - 11:15 – weryfikacjo uczystnikůw
godz. 12:00 – sztart lotanio
godz. 14:00 – kůniec imprezy
Kożdo godzina je podano ôriyntacyjnie skiż tego, co mogům sie łůne pomiynić.
6. WARUNKI UCZYSTNICTWA
Lecieć moge kożdy wto:
- mo przinajmij 18 lot,
- zgłosiůł sie do lotanio a je na sztart liście,
- zabulił ôpłata sztartowo,
- przedstowił zaświodczyniý ôd dohtora, co moge lotać take dystanse abo sům sie
szrajbnył pod ôswiadczyniym, co niý mo przeciwwskazań do takigo lotanio
(ôświadczyniý przirychtowane je bez Bajslyrzy a idzie je dostać we biurze zawodůw).
Kożdy zawodnik musi uostać zweryfikowany przed sztartym. Dlo weryfikacji bydům
potrzebne papiůry ze zdjynciym, kere potwierdzům tożsamość. Kożdy tyż musi sie
podszrajbować pod ôswiadczyniym, co sztartuje we zawodach na swoja włosno
ôdpowiydzialnoś (podle prowa: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Po tych ôficielach kożdy dostanie sztartowy
paket.

7. ZGŁOSZYNIA
- bez Internet na zajcie http://biegpomoczkeimakowki.pl
- zgłoszynia bez Internet bydům przijmowane do dnio 18.12.2017 r. abo do
zapełniynio listy uczystnikůw
- limit uczystnikůw je usztalowany na 300 ludzi + 25 ze puli bajslyrza
- na sztart lista wpisuje sie dopiyro tego uczystnika, kery zabulił ôpłata
sztartowo
- tym, kerzi zabulili ôpłata, a na lista sie niý zdůnżům chycić (skiż tego co braknie
placu), to piniůndze uostanům swrůcůne
- we dziyń imprezy niý zapisujymy żodnego na sztart lista
- czos bydzie mierzůny elektrůnicznie bez chip, kery bydzie usztalowany we szczewiku
każdego uczystnika; chip tyn trza swrůcić na mecie, a kejby sie go straciůło, to trza
zabulić 10 zł za niego
- ôpłata niý bydzie swrůcůno uczystnikowi, kej tyn zrezygnuje; jednako we niýkerych
przipadkach idzie przeciepać zabulůno ôpłata na inkszego uczystnika, ale nojniýskorzij
do 18.12.2017 r.
- kej wtoś by potrzebowoł, to moge spać przed lotaniym we szkole podstawowyj (ale
weźcie sie karimaty abo śpiwory); pamiyntejcie jednako, coby to zaznaczyć we
formularzu zgłoszyniowym
8. ZASADY FINANSOWANIO
Ôpłata za sztart to je:
ôd 02.11 do 17.11 – 40 zł,
ôd 18.11 do 01.12 – 30 zł,
ôd 02.12 do 18.12 – 20 zł.
We dziyń imprezy niý půdzie sie juże zgłosić.
Przi formularzu zgłoszyniowym poradzicie tyż zamůwić sie pamiůntkowy kůmin abo
rynkowy, kere kosztujům:
 kůmin 24,99 zł
 rynkowy 29,99 zł (uozmiar M abo L)
Zabulić trza bez systym gibkigo bulynio portalu DataSport.
Kej wtoś by potrzebowoł, to po zabulyniu, Bajslyrz moge wystowić faktura. Trza to
jednako zaznaczyć we formularzu zgłoszyniowym.
9. PRAJSY
- dlo nojlepszych we kategoryji babeczek a chopůw sům pamiůntkowe puchary a
diplůmy
- dlo kożdego bydům ryncznie zrobiůne medale (spokojnie, na prowda do kożdego
styknie )

- po lotaniu kożdy chyntny moge skosztować typowo ślůnskigo jedzynio wilijnego, czyli
moczki a makůwek; kożdymu co bydzie smakować, mogymy dać przepis 
- po lotaniu przirychtowane bydzie tyż ciepłe picie
- dlo uczystnikůw, kerzi przeblekům sie jakoś świůntecznie-karnawałowo, Bajslyrze
przewidzieli kůnkurs na nojbarzi interesantne przebleczyniý
- bydzie tyż ekstra prajs dlo nojbarzi roztomajcie poprzeblykajnyj grupy uczystnikůw
- inkszych prajsůw chyba już wiyncyj niý be (toć niý wiela niýskorzi kożdymu cosik
prziniesie Dzieciůntko), no chyba że bydzie jakoś ekstra hiper ôkazjo do prajsu, ale to
juże zoboczymy przi lotaniu ;)
10. TAK NA ÔSTATEK
- lotać bydymy niýzoleżnie ôd pogody
- kożdy uczystnik leci na swoja ôdpowiydzialnoś
- żodyn niý śmiy przeskakować bez bandy, kere bydům na trasie lotanio
- Bajslyrze niý majům uzicherowanio NNW (nastympstw niýszczynśliwych wypadkůw)
– eli wto chce, moge sům sie kupić sie do siebie pryndzy
- lotać po drůgach bydymy przi ôgraniczůnym ruchu drůgowym
- wziyńcie numeru sztartowego ôznaczo, co uczystnik zgodzo sie ze warunkami
regulamina
- ôstateczno interpretacjo regulamina noleży do Bajslyrza
- Bajslyrz sztaluje sie prawo do pomiany regulamina
- skiż tego co je to lotaniý na świynta, Bajslyrz niý przijmuje żodnych prostestůw
- uczystnik wyrażo zgoda na przetworzaniý swojich danych ôsobowych do cylůw
statistycznych ai do wizerunku (tj. zdjyncia, video) do cylůw marketingowych Ferajny
Grupa Biegowa LUXTORPEDA Czerwionka ai jejich partnyrůw
- wszyske informacje bydymy publikować na zajcie http://biegpomoczkeimakowki.pl
ai na profilu Facebook https://www.facebook.com/makowki/
- kůntakt bez maila: luxtorpeda@gbluxtorpeda.org

ZOCNIE ZAPROSZŮMY!

