
REGULAMIN 

Testu Coopera 
 

 

 

I. Organizator: 

    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu 

    Partner: 

Kamil Romanek 

II. Termin i miejsce: 

    10.09.2016 r. (sobota), godz. 10.00 Stadion Sportowy „Kuźniczka”,  

ul. Grunwaldzka 71, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 

Biuro Zawodów czynne w dniu testu od godz. 9.20 do godz.9.55. 

III. Cel : 

 popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej , 

 promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Kędzierzyn-

Koźle, 

 integracja społeczności lokalnej Kędzierzyna-Koźla, 

 aktywizacja podczas Europejskiego Tygodnia Sportu. 

IV. Organizacja: 

1. Biuro Zawodów czynne w dniu imprezy od godz.9.20 do godz. 9.55  znajdować 

się będzie na parterze w budynku Stadionu Sportowego „Kuźniczka”,                 

ul. Grunwaldzka 71, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 

2. Test Coopera to 12-minutowa próba wysiłkowa. 

3. Serie puszczane będą co ok. 20 minut w grupach 20 osobowych. 

4. Uczestnicy starają się pokonać w tym czasie jak najdłuższy dystans na bieżni. 

 

V. Uczestnictwo: 

1. Każdy Uczestnik Testu Coopera ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem 

testu i musi go przestrzegać. 

2. Limit uczestników Testu Coopera wynosi 100 osób. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapisów po osiągnieciu 

takiej liczby zarejestrowanych uczestników. 

4. Wszyscy zgłoszeni zawodnicy, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. 

Należy dokonać tego najpóźniej na 15 minut przed startem. Biuro Zawodów do 

celów weryfikacji będzie dostępne do godz. 11.25. 



5. Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze 

zdjęciem służącym do kontroli daty urodzenia. 

6. Warunkiem dopuszczenia Zawodnika pełnoletniego do biegu będzie 

własnoręczne podpisanie Oświadczenia zawierającego akceptację warunków 

Regulaminu, deklaracje dobrowolnego uczestnictwa w biegu i zaświadczenie 

o braku przeciwskazań lekarskich do udziału w Imprezie w Biurze Zawodów 

/zał.1 do pobrania ze strony www.mosirkk.pl, www.time-sport.pl/. 

7. W przypadku osób, które do dnia Imprezy nie ukończyły 18 roku życia, 

wymagane jest dodatkowo posiadanie pozwolenia na udział podpisanego 

przez rodziców lub opiekunów prawnych. /zał.2 do pobrania ze strony 

www.mosirkk.pl, www.time-sport.pl/. 

8. Zawodnicy muszą posiadać numery startowe w trakcie testu przypięte z przodu 

okrycia wierzchniego Uczestnika. Zasłanianie numeru startowego w części lub    

w całości grozi dyskwalifikacją. 

9. Numery startowe są  zwrotne. 

10. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne. 

11. Uczestnicy biorą udział w Imprezie na własna odpowiedzialność. 

VI. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia przyjmowane są w dniu Imprezy na Stadion Sportowym „Kuźniczka”    

do godz. 9.55 oraz na stronie www.time-sport.pl do dnia 09.09.2016 r. 

VII. Certyfikat: 

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Test Coopera otrzymują imienny Certyfikat   

ze swoim wynikiem. 

VIII. Postanowienia końcowe: 

1. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy. 

2. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich prawni 

opiekunowie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych 

punktów Regulaminu. 

4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec 

uczestników imprezy. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek 

ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, OC, z tytułu choroby, wypadku, 

odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku                 

http://www.mosirkk.pl/
http://www.mosirkk.pl/
http://www.time-sport.pl/


z obecnością lub udziałem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu 

odpowiedzialności. 

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków Zawodników 

w materiałach fotograficznych i filmowych z imprezy oraz w celach 

promocyjnych tego wydarzenia. 

 

  

 

 

Organizator 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Kędzierzyn-Koźle 

 

 


