
PROPOZICE A PRAVIDLA

www.koleckospojuje.cz

1.  SYSTÉM JÍZDY
přihlásit se může jednotlivec v kategorii MUŽ/ŽENA/DÍTĚ, nebo skupina v kategorii TÝM;
povolená kolečka jsou inline brusle, koloběžky, invalidní vozíky a handbiky;
každý účastník musí projít akreditací na místě;
registrace a akreditace na místě probíhají nepřetržitě od 10:00 do 15:30 v den bene�ční jízdy;
každý účastník obdrží startovní číslo a jednorázový ID čip;
účastník zodpovídá za správné umístění ID čipu, který se připevní samolepkou na přilbu nebo tabulku se startovním
číslem (ID čip nesmí být nikdy fyzicky překryt/ukryt);
5 minut před o�ciálním zahájením jízdy je vyhlášeno zaváděcí kolo (toto kolo není měřeno, je určeno pro seznámení
se s tratí) ;
bene�ční jízda o�ciálně začíná hromadným startem v 11:00 a probíhá nepřetržitě do 16:00;
každý ujetý kilometr účastníka = 10 Kč pro dobrou věc (tzn. 1 kolečko = 1200 m = 12 Kč);
v případě ztráty ID čipu, může účastník požádat o vydání nového na recepci;
průběžné výsledky ujetých kilometrů účastníků jsou k dispozici na www.koleckospojuje.cz;
po uplynutí stanoveného limitu bude do výsledků započítán pouze poslední platný průjezd měřícím zařízením;
výtěžek se generuje maximálně do výše celkové sumy vybrané ze startovného, tomboly, dobrovolných darů a prodeje
reklamních předmětů;
v případě, že počet ujetých kilometrů po ukončení jízdy vynásobený koe�cientem za jedno kolo je menší než skutečně
vybraná suma startovného, má Pořadatel právo rozhodnout se, jak s těmito �nancemi naloží;
odměňujeme nejlepší účastníky z každé kategorie (chlapec, dívka, muž, žena a tým);
odměňujeme každého účastníka, který ujede 15 a více kilometrů (odměna na recepci);
za mimořádných podmínek má Pořadatel právo posunout start jízdy, nebo ji úplně zrušit (vybrané startovné a dary
budou postoupeny dobročinným účelům).

2.  STARTOVNÉ
KATEGORIE DÍTĚ DOSPĚLÍ TÝM *DÁRCI

SPECIFIKACE Narození od roku 2006
včetně

Narození do roku 2005
včetně

Právě  
4 osoby Návštěvníci, doprovod, diváci,…

STARTOVNÉ 150 Kč 250 Kč 1 200 Kč od 100 Kč

BALÍČEK Start. číslo s čipem, pamětní medaile, pomoc potřebným,
doprovodný program, cena za 15+ km

Pamětní medaile, pomoc
potřebným, dopr. program

DOPLŇKOVÝ
PRODEJ 300 Kč ⟶ bavlněné tričko; 300 Kč ⟶ kšiltovka �ex�t

CENY PRO
VÍTĚZE formou překvapení není

Startovné (jednorázový dar) při online registraci se hradí převodem do 7 dnů 
Startovné (jednorázový dar) při registraci na místě se hradí v hotovosti v den konání akce 

Startovné (jednorázový dar) je nevratné. 
Příjmy z doplňkového prodeje budou přičteny k výtěžku.

ONLINE REGISTRACE

Výhody

Akreditace pouze na místě

Rychlé odbavení

Bezhotovoství platba předem

Záruka účasti na jízdě

Záruka pamětní medaile

REGISTRACE NA MÍSTĚ

Nevýhody

Registrace i akreditace na místě

Pomalejší odbavení

Platba pouze v hotovosti

Omezená kapacita jízdy

Bez záruky pamětní medaile

https://www.koleckospojuje.cz/


3.  PRAVIDLA

ÚČASTNÍCI

účastníci stvrzují, že jsou fyzicky a psychicky způsobilí zúčastnit se bene�ční jízdy;
účastníci stvrzují, že startují na vlastní odpovědnost a nebezpečí (Pořadatel akce není zodpovědný za jakoukoliv
újmu na zdraví, škodě na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí na bene�ční jízdě nebo při
doprovodném programu);
účastníci stvrzují, že mají uzavřené veřejné zdravotní pojištění platné pro ČR;
účastníci do 18 let mohou startovat pouze s přilbou, což doporučujeme jako minimum pro všechny účastníky;
účastníci mladší 15 let mohou startovat pouze v doprovodu zákonných zástupců;
účastníci mladší 15 let mohou startovat pouze se všemi ochrannými pomůckami (přilba, chrániče kolen, loktů a
zápěstí);
účastníci berou na vědomí, že v případě zásahu vyšší moci si Pořadatel vyhrazuje právo bene�ční jízdu zrušit,
přerušit, nebo ukončit v případě, že by podmínky na trati znamenaly pro účastníky bezpečnostní riziko (startovné
se nevrací, v případě přerušení budou výsledky zpracovány podle posledních záznamů z měřícího zařízení);
účastníci berou na vědomí, že Pořadatel během bene�ční jízdy nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci;
účastníci mají přísný zákaz používat jízdní kola a jakkoliv zkracovat vymezenou trať;
účastníci jsou povinni řídit se pokyny Pořadatele;
účastníci jsou si vědomi, že Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v programu.

4.  HARMONOGRAM

HLAVNÍ PROGRAM

10:00 REGISTRACE/AKREDITACE (PRŮBĚŽNĚ DO 15:30)

10:55 ZAVÁDĚCÍ KOLO

11:00 OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ BENEFIČNÍ JÍZDY

16:00 UKONČENÍ BENEFIČNÍ JÍZDY

16:15 EXHIBICE FREESTYLE

16:30 TOMBOLA

16:45 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ, OCENĚNÍ NEJLEPŠÍCH VÝKONŮ

17:00 UKONČENÍ PROGRAMU

DOPROVODNÝ PROGRAM

BUĎ INLINE OSTRAVA — workshop slalom

DOTÁHNI KOLEČKO© — samoobslužné servisní místo

FBC ABAK OSTRAVA — workshop �orbal na vozíku

FRYŠTÁTSKÝ PIVOVAR — čepované pivo

KSLP OSTRAVSKÁ UNIVERZITA — chillout zóna, měření tělesného složení

MALEDA — studené občerstvení a nealko

MENTAL CAFÉ — kavárna a nealko v duchu chráněné dílny

MIKASA — workshop život s handicapem

RADAMOK — hudební doprovod a stanové městečko

TOMBOLA — tombola o věcné ceny

TEMPISH — test centrum a půjčovna bruslí



5.  MAPA AREÁLU

6.  PARKOVÁNÍ A WC

Parkování je zajištěno před inline parkem SAREZA a je bezplatné.

Toalety se nachází v areálu hned u vstupu z druhé strany správní budovy, mobilní unimobuňky budou k dispozici pro
vozíčkáře.


