REGULAMIN XIII WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE
„ZIEMIA ŁÓDZKA 2018”

1. Organizator:
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - Jednostka Organizacyjna
Samorządu Województwa Łódzkiego
2. Termin:
24 maja 2018 r.
3. Miejsce:
w trakcie ustalania, teren województwa łódzkiego
4. Uczestnicy zawodów:
podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów
Samopomocy z terenu województwa łódzkiego
5. Dyscypliny sportowe:
Lekkoatletyka oraz gry i zabawy plenerowe
6. Zasady ogólne:
- każda drużyna może liczyć maksymalnie 12 zawodników
- do klasyfikacji końcowej liczone będą wyniki 6 zawodników wskazanych przez
opiekuna (w karcie zgłoszeniowej)
- uczestnicy mają zapewnione:
• wyżywienie
• napoje chłodzące
• opiekę medyczną
7. Zgłoszenia:
Kartę zgłoszeniową (zał. nr 1) wraz z oświadczeniami uczestników Olimpiady
(zał. nr 2) i oświadczeniem Kierownika/Dyrektora placówki (zał. nr 3) należy
przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 lutego 2018 roku
na adres:
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
ul. Snycerska 8
91-302 Łódź
Dodatkowo kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail:
b.hodon@rcpslodz.pl (w formacie Excel)
Karta
zgłoszeniowa,
oświadczenie
uczestnika
Olimpiady
oraz
Kierownika/Dyrektora placówki do pobrania na stronie www.rcpslodz.pl
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
z organizatorem (tel. 42 203-48-46).
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8. Dyscypliny sportowe
8.1. Konkurencje lekkoatletyczne:
- bieg na 100 m
- bieg na 200 m
- bieg na 400 m
- sztafeta 4 x 100 m
- skok w dal z rozbiegu
- pchnięcie kulą mężczyzn - 4 kg
- pchnięcie kulą kobiet - 3 kg
8.2. Konkurencje lekkoatletyczne dla zawodników o najniższym poziomie możliwości:
- rzut piłeczką palantową
- skok w dal z miejsca
- rzut piłką lekarską z miejsca – 2 kg
- bieg na 50 m
8.3. Konkurencje lekkoatletyczne dla zawodników na wózkach inwalidzkich:
- wyścig na wózkach inwalidzkich na 50 m
- rzut piłeczką palantową z wózka
- pchnięcie kulą z wózka
8.4. Gry i zabawy plenerowe: (drużyny 6-osobowe)
- przeciąganie liny
- rzuty do celu
- sprawnościowy tor przeszkód
9. Zasady zawodów
- każdy zawodnik może startować w dwóch konkurencjach i sztafecie
- zawodnicy o najniższych możliwościach mogą startować wyłącznie
w konkurencjach dla nich przeznaczonych – nie mogą brać udziału
w sztafecie
- zawodnicy zgłoszeni do konkurencji na wózkach inwalidzkich nie mogą
uczestniczyć w konkurencjach dla osób o najniższym poziomie możliwości
10. sprawy organizacyjne
- każda drużyna może liczyć maksymalnie 12 zawodników
- do klasyfikacji końcowej liczone będą wyniki 6 zawodników wskazanych przez
Kierownika/Dyrektora placówki (w karcie zgłoszeniowej)
- każda drużyna musi posiadać następujące dokumenty:
• oświadczenie uczestnika Olimpiady (zał. nr 2 do Regulaminu)
• oświadczenie Kierownika/Dyrektora placówki (zał. nr 3 do Regulaminu)
• zgodę
rodziców
lub
opiekuna
prawnego
na
wzięcie
udziału
w zawodach (jeśli dotyczy)

2

- brak oświadczenia uczestnika Olimpiady wyklucza możliwość jego udziału
w zawodach
- brak oświadczenia Kierownika/Dyrektora placówki wyklucza możliwość udziału
drużyny w zawodach
- każda drużyna zobowiązana jest do utrzymania porządku na terenie obiektu
sportowego
- wszelkie koszty zniszczeń, powstałe na terenie obiektu sportowego, będą
pokrywane przez osoby, z których winy nastąpiły
- wszyscy uczestnicy Olimpiady zobowiązani są zapoznać się z niniejszym
Regulaminem i przestrzegać go
11. Nagrody
- uroczyste zakończenie Olimpiady, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
rozpocznie się co najmniej 30 minut po zakończeniu gier i zabaw plenerowych
- przewidziane nagrody:
• miejsca 1-3 - medale
• najlepsza drużyna - puchar Marszałka Województwa Łódzkiego
• wszyscy zawodnicy - dyplom i upominek
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zał. nr 2 do Regulaminu

………………………………….
miejscowość, data

………………………………….
Imię i nazwisko

………………………………….
nazwa placówki

Oświadczenie uczestnika Olimpiady

Ja, niżej podpisany oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala na wzięcie
udziału w XIII Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób niepełnosprawnych Intelektualnie
„Ziemia Łódzka 2018”, która odbędzie się w dniu 24 maja 2018 r.
Jednocześnie oświadczam, że uczestniczę w Olimpiadzie dobrowolnie, na własną
odpowiedzialność i ryzyko.
Oświadczam także, że nie będę dochodził roszczeń majątkowych

wobec

Organizatora z tytułu uczestnictwa w Olimpiadzie oraz za ewentualne powstałe
podczas trwania Olimpiady kontuzje, urazy i szkody materialne.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem XIII Wojewódzkiej Olimpiady Osób
Niepełnosprawnych

Intelektualnie

„Ziemia

Łódzka

2018”

i zobowiązuję

się

do przestrzegania jego postanowień.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2016 r. poz. 922),
przekazanych

organizatorowi

Olimpiady,

w

związku

z

moim

udziałem

w Olimpiadzie oraz wykorzystaniu mojego wizerunku przez organizatora w celu
promocji i reklamy Olimpiady, w tym publikacji wyników, fotografii, zapisu i powielania
cyfrowego obrazu i innych informacji na stronie internetowej www.rcpslodz.pl
oraz w innych mediach.

…………………………………
czytelny podpis uczestnika
lub opiekuna prawnego
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zał. nr 3 do Regulaminu

………………………………….
miejscowość, data

………………………………….
pieczątka placówki

Oświadczenie Kierownika/Dyrektora

………………………………….
Nazwa placówki

Oświadczam, iż wszyscy zgłoszeni uczestnicy, wymienieni w karcie zgłoszeniowej,
nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w konkurencjach sportowych
XIII Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
"Ziemia Łódzka 2018" w dniu 24 maja 2018 r.

……………………………….
podpis i pieczątka Kierownika/Dyrektora placówki
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