„World Walking Day”
a tanintézményekben
Világ Gyalogló Nap egész
októberben!
Versenykiírás tanintézményeknek
A rendezvénysorozat célja:
Gyalogló alkalom szervezésével népszerűsíteni magát a gyaloglást.
A gyaloglás, a séta rendszeresen űzve alkalmas eszköz lehet az egészség megtartására, társakkal, barátokkal, óvodai, iskolai
közösségben, akár a családtagok bevonásával, közösen gyakorolva pedig egyúttal remek időtöltés.
Helye, ideje:
Október hónapban a helyi szervezők által kijelölt útvonalon és meghatározott időpontban.
Rendezők:
Az országos verseny e kiírásnak megfelelő koordinációját, irányítását a szabadidősport világszervezetétől (The Association For
International Sport for All, TAFISA) kapott felhatalmazás alapján a Magyar Szabadidősport Szövetség (MASPORT), a rendezvény
lebonyolítását a helyi szervezők végzik.
Résztvevők:
A versenykiírásban foglaltakat elfogadó, minimum 15 fős óvodai és iskolai csoportok.
Amennyiben a tanintézmény lehetőséget biztosít külső résztvevőknek is, akkor a túrán lakhelytől, nemtől és nemzetiségtől
függetlenül bárki részt vehet.
Lebonyolítás rendje:
Ajánlott túratáv: 5-10 km
Útvonal: Jelentős emelkedőktől mentes, egyenletes, biztonságos terepet célszerű kijelölni. Ezen kívül javasoljuk, hogy a
lehetőségek függvényében az útvonal legyen alkalmas arra, hogy bemutasson helyi (városi, települési) látványosságokat, nemzeti
parkot, nevezetességeket is:
„Ismerd meg lakóhelyed gyalog(lással), kirándulj a természetben a szürke hétköznapok után!”
A távot gyaloglással kell teljesíteni. Futni tilos!
Nevezés:
Az Országos programban való részvétel feltétele az online nevezési lap beküldése!
• Nevezési határidő:
2018.09.21.
• Tanintézmények számára nevezési díj nincs!
A helyi eseményen való részvétel feltételeit a helyi szervezők szabályozzák.
Díjazás:
Helyezéseket az egyéni résztvevők között nem hirdetünk. Mindazok eredménye, akik teljesítik a távot, egyformán értékes
számunkra. A tanintézmények között a három legértékesebbnek ítélt túrát szervezőket díjazzuk! A beszámolókat 5 fős szakmai
bizottság értékeli.
I.
II.
III.

helyezett: 50 db gyermek póló + 2 db felnőtt póló, valamint 50.000,- Ft értékű sportszer utalvány
helyezett: 40 db gyermek póló + 2 db felnőtt póló, valamint 30.000,- Ft értékű sportszer utalvány
helyezett: 30 db gyermek póló + 2 db felnőtt póló, valamint 20.000,- Ft értékű sportszer utalvány

Az értékelésnél azokat a tanintézményeket vesszük figyelembe,
• akik előzetesen, a határidő betartásával elküldték a szervező bizottságnak az online nevezési lapot
• majd a túra megrendezését követően a beszámoló jegyzőkönyvet (online)
• valamint a fotókat, amik a túrán készültek (projektvezető e-mail címére)
Beszámolók beküldési határideje: 2018.11.09. Az online beszámoló jegyzőkönyv elérhető a www.masport.hu oldalon.
Projektvezető: Bánhidi Rita
E-mail: banhidi.rita@masport.hu
Mobil: + 36 30 697 3774
Költségek:
A Magyar Szabadidősport Szövetség vállalja a központi propaganda költségeit, továbbá a helyi szervezéshez rendezvényplakátokat is biztosít elektronikus formában. Az egyéb felmerülő költségeket a helyi szervezők fedezik.
Egyebek:
Ajánlott viselet: kényelmes, puha talpú cipő/sportcipő, laza egyetlen testrészt sem szorító ruházat.
A gyalogló napon mindenki saját felelősségére vesz részt!
Magyar Szabadidősport Szövetség

