Konkurs cięcia lodu 2017
Zapraszamy wszystkich do uczestnictwie w konkursie cięcia lodu na jeziorze
w Topolnie w sobotę 28 stycznia 2017 roku o godz. 11.30.

Regulamin konkursu
Cięcie lodu zima 2016/17
Topolno, sobota 28 stycznia 2017 r.

1. Organizatorami konkursu są:
 Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły,
 Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego,
 Sołectwo wsi Topolno.
2. Konkurs rozpocznie się 28 stycznia 2017 r. na jeziorze w Topolnie o godz. 11:30.
Po zgłoszeniu się uczestników do konkursu nastąpi losowanie kolejności
w zawodach.
3. Termin nadsyłania zgłoszeń: 27 stycznia 2017 r. do godz. 12.00.
4. Forma nadsyłania zgłoszeń: wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesyłać
na adres aborygeniznadwisly@wp.pl w tytule maila należy wpisać „Cięcie lodu”.
5. Uczestnikami konkursu mogą być jedynie osoby pełnoletnie.
6. Obowiązuje odzież terenowa, zaleca się aby uczestnicy posiadali dodatkowe buty
i spodnie do ewentualnego przebrania się.
7. Organizatorzy zapewniają tradycyjny sprzęt do cięcia lodu oraz zabezpieczenie
konkursu ze strony OSP w Grucznie, OSP w Topolnie oraz OSP w Wałdowie.

8. W ramach konkursu odbędą się 10-15 minutowe sety, w każdych będą brać udział
dwie 2-osobowe drużyny. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wycinać bryły
lodu o wymiarach 30 x 50 cm (tolerancja ± 5 cm), po upływie 15 minut uczestnicy
zobowiązani są dostarczyć wycięte tafle lodu do Jury w celu dokonania pomiaru.
9. Wygrywa drużyna, która w najkrótszym czasie wytnie 3 bryły lodu o podanych
wyżej wymiarach.
10. Za zatopienie sprzętu grozi dyskwalifikacja oraz obowiązek natychmiastowego
wyłowienia go 
11. Przewidziane nagrody:
 nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników,
 nagrody rzeczowe dla najlepszej drużyny męskiej lub mieszanej oraz
najlepszej drużyny żeńskiej,
12. Sponsorzy:
sponsorzy nagród pocieszenia:
 Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
 Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły
 HENKELL & CO. Polska Sp. z o.o. z Torunia
sponsor nagród rzeczowych:
 firma ROMANIK S.A. z Trzeciewca

13. W przypadku zdarzeń losowych lub merytorycznie uzasadnionych okoliczności
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

Gruczno, 23 stycznia 2017 r.

Organizatorzy

