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Регламент проведення
6 сезону Харківського соціального спортивного проекту «Я ЗМОЖУ!»
1. Дата, час, місце проведення
Дата: 03.06.2018 року - 08.09.2018 року. Проект триває впродовж трьох місяців з 03.06.2018
року по 08.09.2018 року. Тренування учасників проходить згідно вказаних адрес спортивних клубів,
секцій та інших спортивних організацій, які вказані в анкеті учасника проекту (анкета учасника
додається).
2. Мета Проекту
Соціальний спортивний проект «Я зможу!» (далі – проект) проводиться з метою:
• популяризації фізичної активності в Харкові;
• залучення населення до проведення активного дозвілля;
• пропаганди здорового способу життя;
• розвитку масового спорту;
• підвищення іміджу м. Харкова як спортивної столиці України;
• стимулювання росту спортивних досягнень у широких масах населення.
3. Організація та керівництво проведенням Проекту
Загальне керівництво проведенням заходу здійснює Департамент у справах сім’ї, молоді та
спорту Харківської міської ради.
Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення заходу покладається на
Організатора заходу - Фізична особа-підприємець Воронцова Катерина Вадимівна. Склад
Оргкомітету та Мандатної комісії визначає Організатор змагання.
Організатор відповідає за:
• Інформаційне забезпечення учасників;
• Залучення додаткових коштів для фінансування змагань;
• Забезпечення суддівства;
• Організацію заходів безпеки та медичного забезпечення змагання;
• Контроль за підготовкою та проведенням змагання.
4. Базові правила проведення Проекту
Організатор змагань залишає за собою право вносити зміни в програму проекту.
4.1 Базові правила:
• Організатор проекту залишає за собою право скасувати проект (до або під час проведення)
через форс-мажорні обставини;
• Будь-які пропозиції, поправки і доповнення до цього документу приймаються на
електронну пошту: join@sporteam.pro
4.2 Здоров'я:
• Кожен учасник проекту добровільно бере участь у проекті, визнаючи всі ймовірні ризики
для власного здоров'я під час і після їх закінчення;
• Кожен учасник проекту бере на себе особисту відповідальність за свій фізичний стан і
здатність виконувати фізичні навантаження;
• Кожен учасник змагань повинен обов’язково мати підписану власноруч угоду про зняття
відповідальності (обов’язково) на час проведення проекту;

• Громадяни іноземних держав зобов’язані надати медичну страховку, яка покриває участь у
спортивних проектах;
• Організатор проекту не несе відповідальності за фізичні травми, ушкодження, погіршення
фізичного стану, які учасник проекту поніс під час проведення змагань;
• Організатор проекту не несе відповідальності за погіршення фізичного стану учасника
проекту після проведення проекту;
• Організатор проекту не несе відповідальності за будь-які збитки (втрату або пошкодження
особистих речей), які учасник проекту поніс під час проведення проекту;
• Організатор проекту не несе відповідальності за будь-які збитки, пошкодження або іншу
шкоду, завдану під час проекту учасниками або глядачами проекту.
4.3 Учасники:
До участі в змаганнях допускаються всі бажаючі чоловіки і жінки, які досягли 16 років і до
75 років. Учасники не є професійними спортсменами і змагаються в наступних категоріях:
- «Схуднення» (вікові категорії: 16-30 років, 30-50 років, 50+);
- «Crossfit» (категорії «amateurs» і «beginners»);
- «Скелелазіння»;
- «Танцювальна» (сучасні танці, tribal, танець на пілоні).
5. Витрати по організації та проведенню Проекту
Витрати на організацію та проведення проекту частково здійснюється за рахунок
Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради у межах виділених коштів
(технічне забезпечення змагань, витрати на рекламу, фото-, відео зйомки, послуги режисерськопостановчої групи, печатну продукцію та нагородну атрибутику), а також інших позабюджетних
коштів, використання яких не суперечать чинному Законодавству України.
6. Умови допуску до Проекту
Допуск учасників до проекту здійснюється за наявності підписаної власноруч угоди про
зняття відповідальності, яка надається при он-лайн регістрації на сайті http://sportevents.kharkiv.ua/.
Увага!
• В разі відсутності підписаної власноруч угоди про зняття відповідальності учасник до
участі в проекті не допускається.
7. Реєстрація на Проект
7.1. Учасники допускаються до проекту за умови належної і своєчасної реєстрації на проект.
7.2. Реєстрація можлива в режимі on-line на сайті: http://sportevents.kharkiv.ua.
7.2.1.Електрона реєстрація учасників буде відкрита з 12 00 14.05.2018 року по 1800 28.05.2018
року.
7.2.2. Реєстрація та участь в категоріях «Схуднення», «Танці», «Скелелазіння» безкоштовне.
7.2.3. Реєстрація в категорію «Crossfit» передбачає сплату реєстраційного внеску у розмірі
сімсот п’ятдесят грн., 00 коп. (750 грн.). Реєстраційний внесок учасника у 6 сезоні проекту, в
категорії «Crossfit», зумовлено та покриває витрати на індивідуальні тренування учасників
категорії «Crossfit» у вибраному спортивному клубі, використання обладнання для занять в рамках
проекту.
Графік тренувань в спортивних клубах категорії «Crossfit»
“Aventador”
“YOD”
“Metalist”
“Сафарі”

Понеділок, середа, п’ятниця
Понеділок- п’ятниця
Перша зустріч 03.06.2018
Понеділок, середа, п’ятниця
Понеділок, середа, п’ятниця
Вівторок, четвер
Понеділок, середа, п’ятниця
Перша зустріч 04.06.2018

800-930
1230 -1500
1430
800, 1400, 1700
830, 1200
1030
1300, 1500, 2000
2000

Реєстраційний внесок, сплачений учасником проекту, не підлягає поверненню ні за яких
обставин, наприклад: якщо учасник проекту не може взяти участь у проекті, завершити етапи
проекту, а так само, якщо учасник дискваліфікований або проект скасовано через форс-мажорні
обставини та ін.
Реєстраційний внесок учасника проекту в категорії «Crossfit» приймається безпосередньо в
обраному для участі в проекті спортивному клубі на першому офіційному тренуванні.
7.2.4. Реєстрація, що оплачена не може бути відмінена і реєстраційний внесок не
повертається.
Реєстрація учасника анулюється, якщо під час реєстрації ним були надані неточні та/або
помилкові данні.
Організатор змагань має право призупинити або повністю закрити реєстрацію без
попередження в разі досягнення ліміту учасників. Учасник вважається зареєстрованим, якщо він
заповнив заявку.
8. Персональні дані
Кожен учасник проекту згоден на використання його персональних даних, фото-, відео- або
аудіо матеріалів з його участю і без узгодження з ним для реклами проекту без будь-якої
компенсації з боку організатора проекту.
Всі фото- та відеоматеріали проекту, доступні організатору проекту, можуть бути
використані організатором проекту як допоміжні документи, що підтверджують точність
результатів проекту і випадки порушення правил проекту.
9. Визначення переможців та призерів Проекту
Переможець визначається за найменшим витраченим часом на проходження етапу. У разі
рівного розподілу вирахуваних сум часу у двох і більше учасників, переможцем визнається
спортсмен, який показав найкращий час у третій вправі.
10. Нагородження переможців Проекту
Переможці нагороджуються відповідно до зайнятого місця кубками та медалями.
Нагородження переможців в кожній категорії проекту відбудеться 08.09.2018 року в рамках
проведення ярмарки спорту «Харків – спортивна столиця» в ЦПКіВ ім. Горького.
Нагородження учасника може бути відкладено за умови, що учасник не з'явився на
церемонію нагородження.
11. Інформаційні джерела
Детальна інформація про проект розміщена на офіційному сайті http://sportevents.kharkiv.ua.
За інформацію на інших інформаційних ресурсах Організатор проекту відповідальності не
несе.
Дане Положення є офіційним запрошенням на Проект.

