sídlo: Čs. armády 921/77, Kraslice, 35801
IČO: 034 37 809
tel.: 774 279 077, 776 118 674
bankovní spojení: č. ú. 107-8780240297/0100

PROPOZICE
Hry „U hranic bez hranic“
3. ročník na téma:

Máj, lásky čas
Pořadatel:

Nadační fond Ještěřice

Termín:

sobota 6. května 2017 od 13:00 hodin

Princip:

Rozpustilé klání teamů měst a obcí Karlovarského kraje - inspirováno známým
televizním pořadem Hry bez hranic.
Jednotlivé teamy se budou snažit vybojovat pro své město hrdý titul vítěze.
Do města či obce vítěze se pak přesune následující ročník her.
Výtěžek z akce bude použit na činnost Nadačního fondu Ještěřice v souladu
s jeho statutem.

Místo:

Dalovice, školní park
parkování u školy nebo u obecního úřadu apod. – vše dostupné pěšky

mapa bude doplněna
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Činovníci závodu:

ředitelka:
rozhodčí:

Zuzana Soukupová
Jana Kortusová, Jarmila Janečková, Zdeňka Andrlová
aspol.

Průběh a pravidla:
1) Her se může zúčastnit 8 teamů reprezentujících město či obec
Karlovarského kraje.
2) Team čítá 7 osob (věk min. 16 let), podmínkou jsou minimálně
2 ženy v teamu.
3) Startuje se na vlastní nebezpečí.
4) Akce proběhne za každého počasí.
5) Soutěže budou sportovně zábavné, nikterak extrémně náročné.
6) Počet soutěží: 4; vzhledem k datu konání budou disciplíny provázet
amorové, děti, milenci atd.
7) V každé disciplíně bude bojovat určitý počet členů týmu, soutěže
budou zábavné, kreativní, hravé a diváci se zasmějí (doufejme).
8) Na každou disciplínu budou připraveny odpovídající rekvizity,
kulisy, kostýmy a potřebné soutěžní náčiní.
9) Každému teamu bude pro hry přidělena unikátní barva.
10) Vyhlášení výsledků bude následovat po skončení her.
11) Po vyhlášení nastane volná zábava s tancem a živou kapelou!
Startovné:

100,- Kč pro každého člena teamu, tj. 700 Kč / team
POVINNÁ ZÁLOHA 300 Kč / team – viz níže

Přihlášky a záloha: Lze podávat od 7. 3. 2017 do 15. 4. 2017, a to zasláním přihlášky
s požadovanými údaji na e-mail: nf.jesterice@gmail.com:
Přihláška tedy musí obsahovat tyto údaje:
název: „Přihláška na Hry U hranic bez hranic“
název obce, sídlo obce
složení týmu – jméno, příjmení a ročník narození každého člena teamu
– lze doplnit při registraci
kontaktní osobu – jméno, telefon, e-mail
u teamů, které se zúčastnily loni, případný požadavek na barvu teamu z
loňska
- Přihlášení je platné po obdržení potvrzovacího e-mailu ze strany
pořadatele.
- V tomto e-mailu budou zaslány i potřebné údaje pro zaplacení zálohy
startovného na účet nadačního fondu.
- Zálohu je nutné uhradit nejpozději do 20. 4. 2017.
- Záloha je nevratná.
- V případě vyššího počtu přihlášek bude rozhodující, který z teamu se
přihlásil dříve; po naplnění kapacity, tj. potvrzení 8 přihlášeným
teamům, budou další hlásící se teamy řazeny jako náhradníci v pořadí,
ve kterém se přihlásily.
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Časový harmonogram:
registrace:
zahájení:
vyhlášení výsledků:
volná zábava:

12:00 – 13:00 hodin
13:00 hodin
cca 17:30 hodin
cca 17:45 – 22:00 hodin

Stravování:

V místě závodu bude zajištěn prodej občerstvení.

Zabezpečení her:

Každý startuje na vlastní nebezpečí.

Odvolání:

Akce se uskuteční za každého počasí.

Podrobnější info:

na kontaktech: http://nadacni-fond-jesterice.cz/kontakty/

Protesty:

Protesty se podávají do 30 minut po vyhlášení výsledků u rozhodčích,
a to s vkladem 300 Kč. Při zamítnutí protestu vklad propadá
ve prospěch pořadatele.

Poznámky:

Pořadatel si vyhrazuje právo změn propozic, pravidel a časového
harmonogramu, budou-li to vyžadovat povětrnostní podmínky či jiné
závažné důvody.

Zuzana Soukupová
ředitelka her
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