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Дане положення регламентує порядок взаємодії між учасниками заходу Bulanove Eco 
Trail (надалі - захід) та організатором. 
Організатором заходу є організаційний комітет (далі – оргкомітет) у співпраці з 
органами державної та місцевої влади і партнерами заходу. 
Захід проводиться з метою: 

- пропаганди здорового способу життя, 
- актуалізації питання екології річки Ворскла, 
- поширення екосвідомості в учасників та усіх причетних до заходу, 
- спільнодії в подальшому поширенні екосвідомості серед населення, 
- спільної посадки в жовтні 2021 року відкритого фруктового саду в громаді 

проведення заходу. 
 
1. Дата і місце проведення 
Дата проведення: 22 серпня 2021 року. 
Місце проведення: село Буланове Полтавської області, Україна. 
Посилання на місце старту: https://goo.gl/maps/RMcG8f4R9WcJy1gy7 
Координати місця старту: 49.464418, 34.561379 
 
2. Вимоги до учасників 
Учасниками заходу можуть бути особи віком 18 років та старші. 
Особи, яким ще не виповнилося 18 років можуть брати участь у заході за індивідуальним 
узгодженням з оргкомітетом та під повну відповідальність батьків чи осіб, що їх 
замінюють. Батьки, чи особи, що їх замінюють, зобов'язані підписати угоду про 
звільнення від відповідальності (додаток до положення) за такого учасника. 
 
3. Здоров'я, безпека та особиста відповідальність учасників  
Кожен учасник добровільно бере участь у заході, визнаючи всі ймовірні ризики для 
власного здоров'я до заходу, під час заходу та після його закінчення. 
Кожен учасник заходу особисто відповідальний за свій фізичний стан, здоров’я та 
здатність подолати обрану дистанцію. 
Кожен учасник несе особисту відповідальність за дотримання протиепідемічних вимог, 
що діють на момент проведення заходу. 
Надання медичних довідок не вимагається.  
Участь у заході пов'язана з ризиком отримання травм різного ступеню тяжкості, від 
самих легких, до таких, що призводять до часткової недієздатності або навіть смерті. 
Усвідомлюючи це, всю відповідальність за подібні випадки учасники беруть на себе і 
зобов'язуються при найменших підозрах виникнення подібних ситуацій відразу 
припиняти участь у заході. 
Усі учасники повинні звертати увагу на стан інших учасників заходу і зобов'язані 
допомагати тим, хто потребує допомоги та повідомляти оргкомітет про такі ситуації. 
На маршрутах заходу є вірогідність зустрічі з дикими тваринами. На таких ділянках 
учасники повинні діяти безпечно для себе та тварин. 
Оргкомітет, волонтери, медики та задіяні працівники служб з надзвичайних ситуацій 
мають право зупиняти, перевіряти стан здоров’я учасника в будь який момент заходу на 

https://goo.gl/maps/RMcG8f4R9WcJy1gy7


будь-які дистанції, перед його початком, та після закінчення і знімати учасника з 
дистанції, якщо є вірогідність небезпеки для його здоров’я або виявлено порушення 
даного положення. 
Учасник зобов'язаний повідомити оргкомітет про наявні індивідуальні особливості його 
стану здоров'я, які несуть ризики під час подолання дистанції. 
Оргкомітет може за згодою учасника не видавати йому стартовий пакет при наявності 
ризиків, які можуть загрожувати життю та здоров’ю учасника. 
Відповідальність за життя та здоров’я учасників до 18 років несуть батьки чи особи, що 
їх замінюють. 
Громадяни іноземних держав зобов’язані надати медичну страховку, яка покриває 
ризики участі у спортивних змаганнях. 
Оргкомітет не несе відповідальності за: 

• фізичні травми, ушкодження, погіршення фізичного стану, які учасник переніс під 
час та після проведення заходу, 

• погіршення фізичного стану учасника після проведення заходу, 
• будь-які збитки (в тому числі втрату або пошкодження особистих речей), які 

учасник заходу поніс під час його проведення та іншу шкоду, завдану під час 
заходу учасниками або глядачами. 

Оргкомітет зобов'язаний: 
• долучити до супроводу заходу волонтерів та медичних працівників, які при 

необхідності в рамках своїх компетенцій та можливостей надають медичну 
допомогу учасникам. 

Оргкомітет може долучати інші державні, громадські, приватні та волонтерські 
організації для забезпечення безпеки учасників заходу. 
Кожен учасник заходу має одягти контрольний браслет учасника, який є у стартовому 
пакеті. На браслеті мають бути вказані телефон екстреного виклику, прізвище та ім’я 
учасника. 
Учасники велозаїзду: 

1. Несуть персональну відповідальність за готовність та справність велосипеда. 
2. Учасники велозаїзду зобов’язані долати дистанцію в застебнутому захисному 

шоломі.  
Учасники запливу на байдарках: 

1. Мають дотримуватися правил безпеки поводження на воді. 
2. Зобов’язані повідомити оргкомітет про необхідність рятувального жилета. 
3. Несуть персональну відповідальність за збереження байдарки і зобов’язані 

компенсувати усі витрати в разі її пошкодження. 
 

4. Персональні дані учасників 
Кожен учасник заходу дає згоду на використання його персональних даних, фото-, відео- 
або аудіо матеріалів з його участю і без узгодження з ним для поширення інформації про 
захід в будь-яких ЗМІ, соціальних мережах та на сайтах (в тому числі публічного 
оприлюднення в переліках учасників та в протоколах учасників заходу) без будь-якої 
компенсації з боку оргкомітету. 
   



5. Активності, дистанції та ліміти учасників 

Дистанція Ліміт учасників, уч. 

Біг пересічною місцевістю 

Еко миля (1,6 км) 50 

9 км 50 

24 км 40  

 

Скандинавська ходьба 

5 км  50 

 

Вело пересічною місцевістю 

24 км 10 учасників 

 

Заплив на байдарках 

9 км 2місна байдарка 10 (5 байдарок) 

9 км 3місна байдарка 6 (2 байдарки) 

При досягненні ліміту учасників реєстрація на дистанцію закривається. 
Біг пересічною місцевістю відбувається індивідуально учасниками заходу маркованими 
маршрутами, які розміщені у додатках до положення. 
Велопробіг пересічною місцевістю відбувається індивідуально по маркованому біговому 
маршруту. 
Заплив на байдарках відбувається по річці Ворскла проти течії 4,5 км і потім назад за 
течією 4,5 км. 
Усі активності та дистанції передбачають подолання водних перешкод. 
 
6. Реєстрація учасників  
Реєстрація учасників проводиться на сайті https://mypower.space/. 
Реєстрація з можливістю отримання додаткових опцій закінчується 31 липня 2021 року. 
Оргкомітет може призупинити або повністю закрити реєстрацію достроково в разі 
досягнення запланованого ліміту учасників.  
Оргкомітет може продовжити термін реєстрації за виключенням певних опцій 
стартового пакету до 18 серпня включно.  
Учасник несе особисту відповідальність за достовірність вказаних при реєстрації даних. 
Реєстрація учасника може бути анульована, якщо під час реєстрації ним були надані 
неточні та/або помилкові дані. 
Учасник може бути зареєстрований лише на одну дистанцію заходу. 
При виникненні запитань чи складнощів при реєстрації учасник може звернутися за 
допомогою до представника оргкомітету за телефоном 098 287 6700. 
 

https://mypower.space/


7. Стартовий внесок 
Стартовий внесок на активності та дистанції становить, грн: 

1) Біг пересічною місцевістю: 
Еко миля (1,6 км) – 100 грн, 
9 км – 490 грн, 
24 км – 540 грн, 

2) Скандинавська ходьба: 
5 км – 200 грн, 

3) Вело пересічною місцевістю: 
24 км – 540 грн, 

4) Заплив на байдарках: 
9 км – 880 грн/учасник. 
Тобто двомісна байдарка – 1760 грн, тримісна – 2640 грн. 
Оплата стартового внеску проводиться на сайті реєстрації. 
Учасник не може відмовитися від частини стартового пакету з метою зменшення 
стартового внеску. 
Сплачений реєстраційний внесок не підлягає поверненню. 
Стартовий внесок учасників йде на формування стартових пакетів та на закупівлю 
саджанців фруктових дерев для посадки фруктового саду у жовтні 2021 року з 
подальшим вільним доступом для всіх бажаючих. 
 
8. Фруктовий сад 
На частину стартових внесків оргкомітет закуповує якісні саджанці фруктових дерев у 
професійному розпліднику для посадки фруктового саду в громаді проведення заходу 
(Щербанівська територіальна громада, попередньо на ділянці, яка знаходиться у селі 
Великий Тростянець на шляху до села Буланове). 
Кількість фруктових дерев відповідає кількості учасників заходу. 
Кожен учасник при реєстрації може вибрати, яке саме дерево він бажає придбати до 
посадки. Кожен учасник заходу може долучитися до посадки дерев, яка відбуватиметься 
у жовтні 2021 року. Про дату, місце та регламент посадки дерев оргкомітет додатково 
повідомляє усіх учасників у вересні 2021 року. 
Посадка дерев та подальший догляд за ними є добровільним для учасників заходу. 
 
9. Індивідуальні умови та пільгові категорії учасників 
Індивідуальні умови участі передбачені для активностей «біг» та «вело» для груп: 

• 10-19 учасників - знижка на реєстрацію 10%, 
• 20 та більше учасників - знижка 15%. 

Для отримання знижки необхідно звернутися до представника оргкомітету за телефоном 
0982876700.  
 Пільгова участь у заході передбачена для активностей «біг» та «вело»: 

• учасників бойових дій - 50% вартості; 



• учасників віком 60 років та старших (вік учасника визначається на 31 грудня року 
проведення заходу) - 50% вартості, 

• людей з інвалідністю 1ї та 2ї груп - 50% вартості, 
• діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування - безкоштовно на всі 

дистанції заходу. 
Кількість учасників пільгових категорій може складати до 10% учасників на дистанції.  
Для пільгової реєстрації учаснику необхідно надіслати скан-копію документу, що 
підтверджує відповідну категорію, на електронну адресу powerspace.team@gmail.com, 
вказати захід, активність та дистанцію. 
Індивідуальні умови на активність запливу на байдарках не діють. 
 
10. Стартовий пакет 
До стартового пакету бігу пересічною місцевістю входять: 

Опції Еко миля 9 км 24 км 

Еко сумка/пакет + + + 

Фінішна еко медаль + + + 

Саджанець фруктового дерева для 
посадки спільного відкритого 
фруктового саду в жовтні 2021 

- + + 

Подарунок партнерів - + + 

Контрольний браслет учасника + + + 

Захисна медична маска + + + 

Антисептик + + + 

Електронний трек маршруту + + + 

Роздягальня + + + 

Камера зберігання речей + + + 

Питна вода на маршруті -  + 

Питна вода на фініші + + + 

Фотографії заходу + + + 

 
До стартового пакету скандинавської ходьби входять: 

Опції 24 км 

Еко сумка/пакет + 

Фінішна еко медаль + 

Подарунок партнерів + 

Контрольний браслет учасника + 

Захисна медична маска + 

Антисептик + 

Електронний трек маршруту + 



Роздягальня + 

Камера зберігання речей + 

Питна вода на фініші + 

Фотографії заходу + 

 
До стартового пакету вело пересічною місцевістю входять: 

Опції 24 км 

Еко сумка/пакет + 

Фінішна еко медаль + 

Саджанець фруктового дерева для 
посадки спільного відкритого 
фруктового саду в жовтні 2021 

+ 

Подарунок партнерів + 

Контрольний браслет учасника + 

Захисна медична маска + 

Антисептик + 

Техогляд велосипеда + 

Електронний трек маршруту + 

Роздягальня + 

Камера зберігання речей + 

Питна вода на маршруті + 

Питна вода на фініші + 

Фотографії заходу + 

 
До стартового пакету запливу на байдарках входять: 

Опції 9 км 

Еко сумка/пакет + 

Фінішна еко медаль + 

Саджанець фруктового дерева для 
посадки спільного відкритого 
фруктового саду в жовтні 

+ 

Подарунок партнерів + 

Оренда та перевезення байдарки + 

Контрольний браслет учасника + 

Захисна медична маска + 

Антисептик + 

Електронний трек маршруту + 

Роздягальня + 



Камера зберігання речей + 

Питна вода на фініші + 

Фотографії заходу + 

Стартовий пакет може бути доповнено іншими опціями від партнерів заходу та 
оргкомітету.  
Учасник не може відмовитися від частини основного стартового пакету з метою 
зменшення стартового внеску. 
Додатковими опціями стартового пакету є: 

• еко футболка,  
• гермопакет для телефону, 
• фітнес-пляшка багаторазового використання. 

Додаткові опції учасники вибирають за власним бажанням на сайті реєстрації.   
   
11. Видача стартових пакетів 
Видача стартових пакетів відбувається в неділю 22 серпня 2021 року з 7:00 до 10:00. 
Видача стартових пакетів відбувається у стартово-фінішній локації згідно програми 
заходу, яка є додатком до даного положення. 
Учасники 18 років та старші отримують стартові пакети особисто. 
Стартові пакети учасників до 18 років отримують батьки чи особи, які їх замінюють.  
Для отримання стартового пакету учасником 18 років та старшим необхідно надати 
оригінали таких документів: 

• роздруковану та підписану угоду про звільнення від відповідальності (доступна для 
скачування на електронному ресурсі, де проводиться реєстрація учасників); 

• документ для ідентифікації особи, що підтверджує вік учасника (паспорт 
громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія, посвідчення 
учасника бойових дій, посвідчення особи з інвалідністю, пенсійне посвідчення). 

Для отримання стартового пакету учасником до 18 років необхідно надати такі 
документи: 

• роздруковану та підписану батьками або особами, що їх замінюють, угоду про 
звільнення від відповідальності  (доступний для скачування на електронному 
ресурсі, де проводиться реєстрація учасників); 

• документ про ідентифікацію учасника до 18 років (паспорт громадянина України, 
паспорт для виїзду за кордон, свідоцтво про народження); 

• документ ідентифікації батьків чи осіб, які їх замінюють (паспорт громадянина 
України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія). 

Якщо вік учасника не відповідає віковим вимогам даного положення, стартовий пакет 
може бути не виданий. 
Громадяни іноземних держав додатково до вказаних документів зобов’язані надати 
медичну страховку, яка покриває для учасника ризики участі у спортивних змаганнях. 
У випадку, коли учасник (батьки для учасників до 18 років, чи особи, які їх замінюють) 
не в змозі отримати стартовий пакет особисто, його може отримати інша особа з 
оригіналом нотаріально завіреної довіреності на представництво інтересів учасника. 



Учасник повинен отримати стартовий пакет у визначений день видачі. В день видачі 
стартового пакету право власності на нього переходить до учасника, незалежно від того, 
з'явився він чи ні. Якщо він не з’явився, то оргкомітет бере на себе збереження пакету 
протягом 3 днів від дня заходу. За цей час учасник може або отримати його 
безпосередньо від оргкомітету, або оформити пересилку пакету поштою за свій рахунок. 
Для цього учаснику необхідно направити запит зі вказаною адресою та даними 
отримувача на електронну адресу оргкомітету powerspace.team@gmail.com 
Після закінчення 3 днів з дня заходу з оргкомітету знімається будь-яка відповідальність 
за збереження стартового пакету і вони отримують право утилізувати його в будь-який 
момент. 
Вартість стартового пакету не повертається. 
Видача стартового пакету поза вказаними в даному положенні умовами не відбувається. 
 
12. Стартово-фінішна локація 
У стартово-фінішній локації оргкомітет зобов'язаний розмістити: 

• Окрему для чоловіків та жінок роздягальню. Оргкомітет не несе відповідальності 
за речі, що залишені в роздягальні. 

• Камеру зберігання. Час роботи камери зберігання вказується в програмі заходу 
(додаток). За межами часу роботи камери зберігання оргкомітет має право 
утилізувати речі, які залишилися. Речі одного учасника мають бути запаковані та 
займати одне багажне місце. 
Учасник несе персональну відповідальність за міцність та герметичність 
пакування речей. Оргкомітет не несе матеріальної відповідальності за 
збереження речей учасника. 

• Антисептик для дезінфекції рук. 
• Пункт гідратації з питною водою для фінішерів. 

У стартово-фінішній локації можуть бути розміщені інші локації екологічної тематики, 
узгоджені з оргкомітетом. 
Кожен учасник заходу зобов'язаний дотримуватися карантинних вимог, що діють на дату 
проведення заходу. 
  
13. Умови подолання дистанцій 
Учасники повинні слідувати визначеним оргкомітетом маршрутом відповідно до 
маркування та/або GPS-треком дистанції при його наявності. 
Оргкомітет зобов'язаний провести маркування дистанцій та донести інформацію про 
його особливості на брифінгу відповідно до програми заходу. 
Учасникам заборонено безпідставно втручатися в маркування маршруту. 
Учасники заходу зобов'язані з повагою відноситися до навколишнього середовища. 
Будь-яке своє сміття від продуктів та спорядження учасник зобов’язується нести до 
фінішу і належним чином утилізувати. За навмисну або випадкову втрату сміття на 
дистанції учасник може бути дискваліфікований. 
Старти активностей відбуваються з визначеного організаторами місця. Учасник, який 
стартував з іншого місця, не вважається фінішером.  



Усі учасники звертають увагу на травми інших учасників заходу і зобов'язані допомагати 
тим, хто потребує допомоги та повідомляти оргкомітет про ситуацію, тип травми, 
розташування учасника, який отримав травму. 
На маршрутах заходу оргкомітет зобов'язується провести маркування та проінформувати 
учасників про його особливості на брифінгу. 
Сходження з дистанції. 
Учасник, який вирішив зійти з дистанції, повинен негайно повідомити про це оргкомітет 
телефоном. 
Оргкомітет не гарантує доставку учасника, що зійшов з дистанції, до стартово-фінішної 
локації. 
Учасники, що хочуть покинути дистанцію з будь-яких причин і які при цьому можуть 
пересуватися без нанесення шкоди своєму здоров’ю, здійснюють це власними силами та 
засобами. 
Якщо учаснику необхідно припинити участь через травму або стан здоров’я, учасник 
повинен негайно повідомити оргкомітету свій стартовий номер за телефоном 098 287 
6700 чи інший, оголошений оргкомітетом, як екстрений.  
З осіб, які не повідомляють про своє сходження з маршруту, може бути стягнуто витрати 
на необґрунтовану пошукову кампанію. 
  

14. Пункти гідратації та харчування 
Пункт гідратації розміщується в стартово-фінішній локації та на відстані 12 км. 
Посуд для набору води учасники повинні мати з собою. Посуду одноразового 
використання на пунктах гідратації не буде. 
 

15. Програма заходу 
Програма заходу є додатком до даного положення. 
До програми заходу можуть бути внесені зміни. Про них оргкомітет зобов'язується 
заздалегідь повідомити учасників на своїй офіційній сторінці у мережі Facebook. 
 

16. Обов’язкове та рекомендоване спорядження 
З метою зменшення відходів на заході усім учасникам усіх активностей обов’язково 
треба мати ємність для набору питної рідини багаторазового використання для 
використання на пункті гідратації на маршруті та на фініші. Інший посуд на пунктах 
гідратації не передбачений. 
Усім учасникам рекомендовано мати з собою на дистанції: 

• Гермопакет для телефону – для безпеки подолання водних ділянок маршрутів, 
• Телефон чи смартфон – для екстреного зв’язку, 
• Ємність для питної рідини – іншого посуду не буде, 
• Сонцезахисні окуляри – для безпеки очей та захисту очей від комах, 
• Свисток – для швидкого інформування про необхідну допомогу при потребі. 

Все спорядження, яке бере з собою учасник дистанції, він має нести/везти з собою від 
старту до фінішу. 
 



17. Облік часу та визначення результатів 
Облік часу не проводиться. 
Кожен учасник долає дистанцію своєї активності у вибраному самостійно темпі. 
Загальні результати подолання дистанцій не проводяться. 
Кожен учасник може самостійно визначати час подолання ним дистанції обраної 
активності за допомогою індивідуального девайсу (годинника, браслету, смартфону чи 
іншого). 
Оргкомітет публікує протокол з переліком учасників, що брали участь у заході. 

 
18. Дискваліфікація учасника 

Оргкомітет може дискваліфікувати учасника, коли учасник: 
• долав дистанцію без контрольного браслета; 
• безпідставно втрутився у маркування маршруту; 
• проявив некоректну поведінку; 
• навмисно чи випадково залишив сміття від продуктів, напоїв чи спорядження на 

маршруті; 
• в інших випадках за рішенням оргкомітету. 

  
19. Нагородження переможців 

Визначення та нагородження переможців не проводиться. 
 

20. Скарги, протести, вирішення спорів 
Учасник має право подати протест усно або письмово листом на електронну адресу 
powerspace.team@gmail.com. 
Оргкомітет невідкладно зобов'язаний розглянути такі протести: 

• що стосуються дискваліфікації учасника. 
Решта протестів можуть бути проігноровані оргкомітетом у силу їх незначущості (сюди 
входять друкарські помилки, некоректні анкетні дані та інше). 
При письмовій подачі протесту необхідно вказати наступні дані: 

• прізвище та ім'я (анонімні протести не розглядаються); 
• суть протесту (у чому полягає претензія); 
• матеріали, які доводять помилку (фото-, відеоматеріали, тощо). 

Реакція на протест визначається оргкомітетом самостійно та індивідуально. 
У спірних ситуаціях оргкомітет може прийняти самостійне рішення без пояснень. 
  

21. Фото- та відеоматеріали 
Оргкомітет проводить фото- та відеозйомку заходу. 
Фото- та відеоматеріали заходу розміщуються оргкомітетом на офіційній сторінці в 
мережі Facebook. 



Оргкомітет не несе відповідальності за фото- та відеоматеріали, що зроблені іншими 
особами (журналістами, представниками ЗМІ, іншими учасниками чи гостями заходу). 
 

22. Проведення заходу під час карантину 
Захід проводиться з дотриманням усіх карантинних вимог, встановлених державними та 
місцевими органами влади й діючих на дату проведення заходу. 
Кожен учасник заходу несе персональну відповідальність за стан свого здоров'я і 
зобов'язаний дотримуватися встановлених карантинних вимог. 
Оргкомітет зобов'язаний забезпечити: 

• можливість перевірки учасниками температури тіла в день видачі стартових 
пакетів та в день проведення заходу, 

• наявність та доступність антисептиків у стартово-фінішній локації протягом усього 
заходу. 

У випадку погіршення самопочуття учасник зобов'язаний повідомити про це оргкомітет, 
відмовитися від участі у заході і залишити локацію проведення заходу. Стартовий внесок 
учаснику при цьому не компенсується. 
З метою безпеки учасників старти можуть проводитися роздільними групами з 
інтервалами 1-2 хв. При цьому учасники кожної групи зобов'язані дотримуватися 
безпечної дистанції при перебуванні у стартовому коридорі. 
Усі учасники зобов'язані дотримуватися безпечної відстані між собою та іншими 
учасниками під час всього перебування у локації проведення заходу та на маршрутах 
дистанцій. 
 

23. Зміни у проведенні заходу 
У підготовці заходу можливі зміни маршрутів дистанцій та програми проведення. Про 
такі зміни оргкомітет негайно повідомляє учасників інформаційними повідомленнями у 
соціальних мережах на офіційних сторінках.  
  

24. Форс-мажор 
При настанні непередбачених форс-мажорних обставин, а саме: 

• обставин, викликаних винятковими природними чи соціальними умовами (такі як 
торнадо, землетруси, лісові пожежі, грози та блискавки, а також інші надзвичайні 
ситуації в регіоні проведення заходу, як то війна, терористичні акти чи інші події), 
що загрожують безпеці учасників; 

• обставин, які виникли з огляду на умови, регламентовані відповідними рішеннями 
та актами органів державної влади чи місцевого самоврядування (наприклад 
рішення про дострокові вибори до органів державної чи місцевої влади, введення 
військового стану, повного локдауну чи інші рішення, що унеможливлюють 
проведення заходу), 

захід може бути відкладено, перенесено на інші дати проведення чи скасовано. У цих 
випадках компенсація оргкомітетом втрат учасникам не проводиться. 
При деяких форс-мажорних обставинах оргкомітет може прийняти рішення про 
перенесення участі зареєстрованих учасників заходу, який не буде проводитися, на інші 
заходи. Таке рішення оргкомітет зобов'язаний повідомити кожному учаснику особисто. 
 



25. Зміни до положення 
Оргкомітет залишає за собою право змінювати діюче положення в будь-який час з метою 
забезпечення найбільш ефективної організації заходу. 
Актуальна редакція положення знаходиться на сайті https://mypower.space/  
 
 

26. Інформаційні джерела 
Сторінка організатора у мережі Facebook: https://www.facebook.com/UAPowerSpaceTeam 
Сторінка в Instagram: https://www.instagram.com/powerspace.team 
Канал в Телеграмі: @powerspaceteam 
Контактний телефон оргкомітету: +38 098 287 6700. 
За інформацію на інших інформаційних ресурсах оргкомітет відповідальності не несе. 
  

27. Додатки: 
1) Програма заходу 
2) Угода про звільнення від відповідальності 
3) Карти маршрутів бігу пересічною місцевістю 
4) Карта маршруту скандинавської ходьби 
5) Карта вело маршруту 
6) Карта запливу на байдарках 

  

https://www.facebook.com/UAPowerSpaceTeam
https://www.instagram.com/powerspace.team


Програма заходу 
  
22 серпня 2021 року 

07:00 – початок роботи камери зберігання 

07:00 – початок видачі стартових пакетів 

10:00 – завершення видачі стартових пакетів 

10:00 – відкриття заходу 

10:20 – брифінг 

11:00 – старт бігової дистанції 24 км 

11:20 – старт бігової дистанції 9 км 

11:30 – старт запливу на байдарках 9 км 

11.40 – старт скандинавської ходьби на 5 км 

12:00 – старт вело дистанції 24 км 

12:30 – старт дистанції «Еко миля» 

15:00 – закриття бігових дистанцій, дистанції скандинавської ходьби, вело дистанції та 
дистанції запливу на байдарках 

15:00 – кінець роботи камери зберігання 

15:00 – закриття заходу 

  



УГОДА ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
Дана угода являє собою звільнення від відповідальності організаторів заходу "Bulanove 
Eco Trail 2021" (надалі – Захід), котрий відбудеться 22 серпня 2021 року, а також осіб і 
організацій, що задіяні в проведенні і обслуговуванні даного заходу (надалі - 
Організатори) за можливе погіршення стану здоров’я, травми чи смерть, котрі можуть 
статися зі мною, а також за матеріальні і нематеріальні збитки, котрих я можу зазнати в 
період підготовки, проведення (безпосередньої участі) і після закінчення Заходу. Беручи 
участь у Заході, я беру на себе відповідальність за виконання наведених нижче правил і 
усвідомлюю та погоджуюсь з усіма наступними твердженнями: 
На день Заходу мені виповнилось 18 років і я повністю ознайомлений і погоджуюсь з 
усіма пунктами діючого регламенту. 
• Маршрути Заходу проходять складним рельєфом, що включає в себе стежки, 

бездоріжжя, болотяні ділянки, замерзлі поверхні річок, густопорослий ліс, слизькі 
багнисті ділянки, гори, піщані дюни, чагарники, яри, урвища та інші складні форми 
рельєфу. 

• Під час Заходу може кардинально змінюватися погода від безхмарної і сонячної до 
різких злив, снігу, граду, поривчастого вітру і т.д., що значно підвищує складність 
проходження дистанцій. 

• Деякі ділянки трас проходять дорогами або стежками, де можуть перебувати 
пішоходи, транспорт, худоба. Також є вірогідність зустрічі з дикими тваринами. 

• Участь у Заході пов’язана з ризиком отримання травм різного ступеню тяжкості, від 
самих легких, до таких що призводять до часткової недієздатності або навіть смерті. 
Усвідомлюючи це, всю відповідальність за подібні випадки я приймаю на себе і 
зобов’язуюсь при найменших підозрах виникнення подібних ситуацій одразу ж 
припиняти участь в подоланні дистанції обраної активності. 

• Рекомендоване для участі в Заході спорядження передбачено для моєї ж власної 
безпеки і я беру його з собою на дистанцію і зобов’язуюсь з ним закінчувати 
подолання дистанції. Навмисна або випадкова відсутність елементів обов’язкового 
спорядження призводить до накладення штрафів або навіть дискваліфікації. Будь-яке 
своє сміття від продуктів та спорядження я зобов’язуюсь нести до фінішу і належним 
чином його утилізовувати. Навмисна або випадкова втрата сміття на дистанції 
карається дискваліфікацією. 

• Я буду чітко слідувати маршрутом обраної дистанції і усвідомлюю, що будь-який 
пропуск контрольних пунктів або скорочення маршруту призводить до 
дискваліфікації. 

• Я не маю медичних протипоказань і фізично підготовлений для участі в обраному 
виді активності і безпечного подолання дистанції. 

• Організатори, волонтери, медики та задіяні працівники служби з надзвичайних 
ситуацій мають право зупиняти, перевіряти спорядження та стан здоров’я учасника в 
будь який момент Заходу, перед його початком та після фінішу і знімати учасника з 
дистанції, якщо є вірогідність небезпеки для його здоров’я або виявлено порушення 
програми Заходу. 

• Організатори можуть використовувати фото та відеоматеріали з моєю участю на 
заході в будь-яких маркетингових матеріалах без додаткового погодження зі мною. 

• Організатори залишають за собою право відміняти або змінювати дистанції через 
несприятливі природні катаклізми, такі як торнадо, землетруси, лісові пожежі, грози 
та блискавки, а також інші надзвичайні ситуації в регіоні проведення Заходу, як то 
війна, терористичні акти і будь-які інші події, що несуть загрозу безпеці учасників. В 



подібних випадках сума реєстраційного внеску та будь-яких інших витрат на участь у 
Заході учасникам не компенсується. 

• Я підтверджую, що в період підготовки, проведення (безпосередньої участі) і після 
закінчення Заходу не знаходжусь під впливом лікарських засобів або в стані 
сп’яніння (алкогольного, наркотичного, токсичного і т.п.). Якщо я приймаю ліки, то 
стверджую, що я попередньо проконсультувався із лікарем і отримав від нього дозвіл 
на участь в Заході. 

• Я зобов’язуюсь не подавати до суду і не притягати до відповідальності Організаторів 
Заходу у випадку якщо в період підготовки, проведення (безпосередньої участі) і 
після закінчення Заходу в мене матиме місце погіршення стану, а також за 
матеріальні і нематеріальні збитки, котрих я можу зазнати в даний період. 

• Я заявляю, що ні члени моєї сім’ї, ні будь-які сторонні фізичні та юридичні особи не 
мають права подавати до суду і притягати до відповідальності Організаторів Заходу в 
разі моєї смерті. 

• Я приймаю ризик, що пов’язаний із ускладненням надання негайної медичної 
допомоги Організаторами Заходу. 

• Своїм підписом підтверджую, що ознайомився/ознайомилася з даною Угодою та 
Положенням Заходу. 

Я, ______________________________________________, що зареєструвався учасником 
Заходу Bulanove Eco Trail 2021 на ____________________________ (вело, біг, 
скандинавська ходьба чи заплив на байдарках) на дистанцію ____________________, 
заявляю, що підписуючи даний документ, звільняю Організаторів Заходу від будь-
якої відповідальності за своє життя та стан свого здоров'я. 
КОНТАКТНА ОСОБА і номер телефону (в разі нещасного випадку): 
Ім’я __________________________ Телефон __________________________ 

Дата ______________________________ Підпис ___________________________ 

  
  
  

  



Карти бігових маршрутів 

Еко миля: 

 

9 км: 

 

24 км: 

 



Карта скандинавської ходьби 

 

 

 

Карта вело маршруту 

24 км: 

 

Карта запливу на байдарках 

9 км: 

 


