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I. OGÓLNA IDEA AKCJI
1. Akcja ma na celu popularyzację biegu na orientację i pokazanie ludziom, szczególnie młodym, piękna tego
sportu. Chcemy pokazać im to, co mamy najlepsze, czyli aktywność fizyczną na świeżym powietrzu, która
jednocześnie wymaga wysiłku intelektualnego.
2. Akcja ma objąć cały kraj, a jej głównymi punktami są centra miast Polski, gdzie ludzie, którzy nigdy nie mieli
do czynienia z biegiem na orientację, będą mieli szansę poznać urok naszego sportu. Aktywne uczestnictwo
uczniów, którzy wezmą udział w akcji w terenach przyległych do swoich szkół ma dodatkowo podkreślić
powszechność biegu na orientację.
3. Akcja odbywa się pod patronatem Prezesa Polskiego Związku Orientacji Sportowej.
4. Osobą odpowiedzialną za projekt z ramienia Zarządu PZOS jest Łukasz Charuba.

II. ORGAZNIZACJA IMPREZ
1. Imprezy w ramach akcji odbędą się w miastach, które wyrażą chęć udziału w akcji poprzez wypełnienie
elektronicznego formularza i uzyskają akceptację osoby odpowiedzialnej. Link do formularza:
https://goo.gl/forms/07VAXKStWudsqTrz1 Imprezę można zorganizować, np. dla dzieciaków ze szkoły
na pobliskim terenie bądź w ramach organizowanych wieczorami w miastach cykli biegów na orientację.
2. W ramach akcji możliwe jest uzyskanie dodatkowego wsparcia dzięki dotacji uzyskanej z MSiT. Warunkiem
jest wypełnienie formularza do 19 lutego 2017 r. (celem weryfikacji miast dotowanych i podania ich do
MSiT). Należy wtedy podać ramowy harmonogram i miejsce rozgrywania imprezy. Korzystając ze wsparcia
MSiT po imprezie należy przekazać imienną listę uczestników zawierającą minimum 100 osób.
3. Na oficjalnej stronie akcji pojawią się informacje o poszczególnych imprezach. Organizatorom zostanie
udostępniona identyfikacja wizualna akcji. W zamian, obowiązkiem organizatorów będzie umieszczenie na
materiałach i swoich stronach internetowych logo z odnośnikiem do oficjalnej strony akcji.
4. Organizator każdej z imprez organizuje ją we własnym zakresie, we własnym zakresie za nią odpowiada
i jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia jej pod względem medycznym i sanitarnym.
5. Dalsze szczegóły współpracy będą ustalane z Organizatorami poprzez korespondencję mailową. Wszelkie
uwagi należy zgłaszać na adres: marketing@zielonysport.pl
6. Strona akcji: biegajzmapa.pl (na bieżąco będzie aktualizowana). Obszerne materiały do pobrania i inspiracje
dostępne są na stronie Światowego Dnia Orienteeringu: worldorienteeringday.com
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