
Regulamin wydarzenia "Sowi Tour"
§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sowi  Tour  zwany  dalej  „Imprezą” jest  wydarzeniem  turystycznym  promującym  Powiat
Dzierżoniowski i Góry Sowie.
2.  Organizatorami Imprezy są:  Powiat Dzierżoniowski,  Gmina Pieszyce oraz Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Bielawie. 
3.Cel Imprezy:
-  popularyzacja imprez górskich jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,
-  upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz turystyki,
-  promocja atrakcji Powiatu Dzierżoniowskiego i Gór Sowich. 
4. Termin Imprezy: 5 czerwca 2021 roku.
5.  Start  odbywa  się  w  godzinach  między  8:00  -  10:00  przy  ul.  Wysokiej 1  (teren  Ośrodka
Wypoczynkowego "Sudety").
6. Organizatorzy przygotowali dla uczestników 2 trasy: Kalenica (krótsza) i Wielka Sowa (dłuższa).
Start i meta obu tras znajduje się na terenie  Ośrodka Wypoczynkowego "Sudety" w Bielawie. 
7.  Dokładny przebieg tras  zostanie umieszczony na  Facebooku w wydarzeniu "Sowi Tour" oraz
na stronach internetowych: www.pow.dzierzoniow.pl, www.pieszyce.pl, www.osir.bielawa.pl 

§ 2.
WARUNKI UCZESTNICTWA 

1.  W  Imprezie  może  uczestniczyć każda  zainteresowana,  pełnoletnia  osoba  (zwana  dalej
Uczestnikiem).
2.   Osoby niepełnoletnie  mogą uczestniczyć w Imprezie  tylko  za  zgodą  rodzica  lub  opiekuna
prawnego i pod opieką osoby powyżej 21 roku życia.
3.  W Imprezie  Uczestnicy  startują na  własną odpowiedzialność i  w  razie  wypadku  nie  będą
dochodzić oni odszkodowania od Organizatorów.
4.  Warunkiem uczestnictwa w Imprezie jest przesłanie  do dnia 23.05.2021 r. zgłoszenia na adres:
promocja@pow.dzierzoniow.pl zawierającego poniższe dane:
- imię i nazwisko,
- wiek,
- nazwa wybranej trasy.
5. Uczestnicy zgłaszają chęć udziału w Imprezie indywidualnie.
6.  Warunkiem  wpisania  na  listę uczestników  jest  spełnienie  warunków  określonych  w  § 2
w ust. od 1 do 4 i otrzymanie drogą mailową informacji zwrotnej potwierdzającej wpisanie na listę
uczestników Imprezy. 
13. Limit uczestników wynosi 400.

§ 3.
ORGANIZATOR ZAPEWNIA UCZESTNIKOM IMPREZY

1. Informator zawierający mapy tras Imprezy wraz z zaznaczonymi punktami do uzyskania 
pieczątek potwierdzających przejście wyznaczonych punktów na trasie.
2. Pamiątkowy numer startowy.
3. Okolicznościową przypinkę promującą Imprezę.
4. Profesjonalną obsługę fotograficzną.

http://www.pow.dzierzoniow.pl/
mailto:promocja@pow.dzierzoniow.pl
http://www.osir.bielawa.pl/
http://www.pieszyce.pl/


§ 4.
ZASADY IMPREZY

1. Impreza organizowana jest z czasowym limitem przejścia. Oznacza to, że po upływie 10 godzin
od momentu przejścia przez linię startu przez Uczestnika, Impreza uznawana jest za zakończoną, a
biorące w niej udział osoby, które nie dotrą do tego czasu do mety, przestają być jej Uczestnikami.
2.  Podstawowym  zadaniem  uczestnika  podczas  Imprezy  jest  uzyskanie  w  limicie  czasowym
potwierdzenia  obecności  w  formie  pieczątki  na  starcie  i  mecie  oraz  na  wszystkich  Punktach
Kontrolnych.
3.  Uzyskanie  przez  Uczestnika  Imprezy  wszystkich  potwierdzeń określonych  w  § 4  w  ust.  2
uprawnia do otrzymania na mecie pamiątkowego medalu.
4. Uczestnik przez cały czas trwania zawodów musi posiadać:
- telefon komórkowy ze stanem baterii umożliwiającym wielokrotne połączenia,
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
- pojemnik na wodę o pojemności min. 300 ml oraz zapas jedzenia.
5. Organizatorzy ponadto zalecają, żeby uczestnik posiadał w dniu Imprezy:
- ubezpieczenie NNW,
- przybory medyczne (plaster, bandaż, środki do dezynfekcji, opatrunek osobisty itp.),
-  zapisany w telefonie  komórkowym numer  alarmowy GOPR: 985 oraz  numer  kontaktowy do
Organizatora znajdujący się w Informatorze określonym w § 3 ust. 1,
-  wyposażenie  osobiste  odpowiednie  do  panujących  w  czasie  i  na  terenie  imprezy  warunków
atmosferycznych.
6.  Organizatorzy  zastrzegają sobie  prawo  do  zmiany  Regulaminu,  o  czym  uczestnicy  zostaną
poinformowani najpóźniej przed startem. 


