REGULAMIN „PARAGEDON – III FESTIWAL AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH” - 14.09.2019 R. KIELCE
I.

CELE

1.
2.
3.
4.
5.

Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród osób niepełnosprawnych.
Rozpowszechnianie sportu poprzez aktywizację osób niepełnosprawnych.
Zapobieganie izolacji, separacji i marginalizacji osób z niepełnosprawnością.
Kreowanie wizerunku niepełnosprawnych jako osób czynnych społecznie.
Odkrywanie zamiłowania do doskonalenia się w różnych formach aktywności
ruchowej.
6. Poprawa kondycji fizycznej i zdrowia poprzez sport.
7. Integracja osób zdrowych z osobami niepełnosprawnymi.
8. Aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz przywracanie ich do życia społecznego.
II.

ORGANIZATORZY

1. Organizatorem „Paragedon – III Festiwal aktywności fizycznej
niepełnosprawnych” jest Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie.
2. Adres organizatora:
Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie
ul. Targowa 18/516
25-520 Kielce
tel. 507718744
e-mail: biuro@projektswietokrzyskie.pl
III.

dla

osób

TERMIN I MIEJSCE
„Paragedon – III Festiwal aktywności fizycznej dla osób niepełnosprawnych” odbędzie
się w dniu 14.09.2019 r. na Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Drogosza 1
w Kielcach i terenach do niego przyległych w godzinach od 10:00 – 14:00 (szczegóły
lokalizacji poszczególnych etapów imprezy podamy w terminie do 10.09.2019 r.)

IV.

UCZESTNICTWO

1. Projekt kierowany jest do osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną
zarówno kobiet, mężczyzn oraz dzieci z całego województwa świętokrzyskiego ze
szczególnym uwzględnieniem uczestników z Gminnych Środowiskowych Domów
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Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowych oraz innych placówek i organizacji
zrzeszających osoby niepełnosprawne tj. Kluby Seniora, Stowarzyszenia, Fundacje itp.
2. Osoby niepełnoletnie chcące wziąć udział w wydarzeniu zobowiązane są do
dostarczenia deklaracji podpisanej przez rodziców lub opiekunów prawnych zaś
rodzice i opiekunowie prawni osób nieletnich zobligowani są do sprawowania nad
nimi osobistej opieki.
2a.Osoby, które na skutek niepełnosprawności intelektualnej, niedorozwoju
umysłowego lub innego rodzaju zaburzenia są ubezwłasnowolnione całkowicie lub
częściowo mogą wziąć udział w wydarzeniu po dostarczeniu deklaracji podpisanej
przez opiekunów prawnych lub kuratora. Opiekunowie prawni i kuratorzy
zobligowani są do sprawowania nad nimi osobistej opieki w trakcie wydarzenia.
3. Uczestnikiem Paragedonu jest osoba, która dokona stosownych czynności
rejestrowych:
a. wypełni kartę zgłoszeniową uczestnika, imienną, którą należy przesłać na adres
organizatora: Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie, ul. Targowa 18/516, 25-520
Kielce do dnia 10.09.2019 r. lub pocztą elektroniczną e-mail:
biuro @projektswietokrzyskie.pl. Po terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
b. potwierdzi swoją obecność w dniu wydarzenia w biurze zawodów.
4. dostarczy kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności zawodnika na
wskazany adres e-mail: biuro@projektswietokrzyskie.pl. Przekazanie organizatorowi
prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej uczestnika jest jednoznaczne z brakiem
przeciwwskazań lekarskich do udziału w Paragedon oraz oznacza, że uczestnik
rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestniczeniem w
Paragedon.
5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Paragedon, wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość
odniesienia obrażeń ciał i urazów fizycznych.
6. Każdy uczestnik Paragedon bierze w nim udział dobrowolnie.
7. Każdy uczestnik musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa i wytycznych organizatora
oraz stosować się do niniejszego regulaminu.
V.

SPOSÓB PRZEPROWADZANIA DYSCYPLIN SPORTOWYCH

1. „Paragedon – III Festiwal aktywności fizycznej dla osób niepełnosprawnych” zostanie
przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami w poszczególnych
konkurencjach sportowych z uwzględnieniem specyfiki sportu osób
niepełnosprawnych.
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2. W zależności od ilości zgłoszeń do poszczególnych konkurencji sportowych, zasady
konkurencji zostaną przedstawione zawodnikom najpóźniej w dniu Paragedonu tj.
14.09.2019 r. podczas odprawy technicznej.
3. Każdy uczestnik może wziąć udział w dowolnej liczbie konkurencji. W przypadku
wyrażenia chęci wzięcia udziału w dwóch lub więcej konkurencjach, uczestnik musi
wziąć pod uwagę, iż wiąże się to ze zwiększonym wysiłkiem fizycznym oraz
zaakceptować fakt, iż niektóre z dyscyplin mogą odbyć się w tym samym przedziale
czasowym. W przypadku nałożenia się dwóch lub więcej dyscyplin wcześniej
zadeklarowanych przez zawodnika, wybiera on jedną z nich, w której weźmie udział.
Organizator nie zapewnia przeprowadzenia zawodów w sposób gwarantujący
możliwość wzięcia udziału we wszystkich konkurencjach. Zabronionym jest brać
udział w różnych kategoriach tej samej konkurencji.
VI.

KONKURENCJE SPORTOWE
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.

VII.

Nordric Walking
Rajd rowerowy – Paragedon Bike – 11,4 km
Bieg Pokonaj Szczyty – 14 km
Bieg Pokonajmy Bariery – 3,8 km
Bieg dla dzieci
Bieg przez przeszkody
Boccia
Rzut do bramki z zamkniętymi oczami
Szachy
Badminton
Rzutki
Joga
Zumba, taniec sportowy
Tenis stołowy
Piłka Nożna
Siatkówka
Strzelectwo
Łucznictwo
Gry i zabawy
ZASADY FINANSOWANIA

1. Koszty związane z organizacją wydarzenia pokrywa organizator.
2. Koszty przejazdu finansują jednostki zgłaszające we własnym zakresie.
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VIII.

ZGŁOSZENIE

1. Jednostki organizacyjne (Gminy, Gminne Środowiskowe Domy Samopomocy,
Warsztaty Terapii Zajęciowej, Kluby Seniora, Stowarzyszenia, Fundacje oraz inne
placówki i organizacje zrzeszające osoby niepełnosprawne) przesyłają zgłoszenia
imienne zgodnie z regulaminem do dnia 10.09.2019 r. pod wskazany adres:
Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie ul. Targowa 18/516, 25-520 Kielce lub e –
mail: biuro@projektswietokrzyskie.pl. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać kopię
aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2. Osoby nie należące do żadnej jednostki organizacyjnej mogą dokonywać zgłoszeń
osobiście pod wskazany adres: Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie ul. Targowa
18/516, 25-520 Kielce lub e – mail: biuro@projektswietokrzyskie.pl. Wraz ze
zgłoszeniem należy przesłać kopię aktualnego orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności.
IX.

KOMISJA SĘDZIOWSKA

1. Komisje stanowią:
a. sędzia główny konkurencji sportowych
b. przedstawiciel organizatora
X.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Za bezpieczeństwo podczas Paragedon odpowiedzialni będą: opieka medyczna oraz
służby porządkowe.
2. Organizatorzy mają prawo zabronić uczestniczenia w Paragedon każdemu, kogo
zachowanie mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i widzów.
Kategorycznie zabrania się udziału w imprezie osobom będącym pod wpływem
alkoholu lub innych środków odurzających.
3. W trakcie trwania Paragedon mają zastosowanie wszystkie przepisy prawne
Rzeczypospolitej Polskiej oraz powszechnie obowiązujące zasady dobrego
wychowania.
4. Uczestników Paragedon jak i widzów prosimy o bezwzględne stosowanie się do
poleceń organizatorów, służb publicznych i porządkowych.
XI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Koniec Paragedon nastąpi w dniu 14.09.2019 r. o godz. 14:00.
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2. Osoby przebywające na terenie Paragedon po zakończeniu imprezy nie podlegają
ochronie i odpowiedzialności organizatorów imprezy.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie
i programie imprezy.
4. We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decydować będzie
organizator.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania całości lub części Paragedon
z przyczyn od siebie niezależnych, takich jak: działanie siły wyższej, klęski żywiołowe,
zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu warunki atmosferyczne, działania wojenne,
epidemie, atak terrorystyczny, decyzje władz państwowych, samorządowych lub
uprawnionych organów bez ponoszenia odpowiedzialności.
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