STOWARZYSZENIE
BIEGÓW PRZESZKODOWYCH
„OCR POLSKA”

Witamy w świecie OCR Polska!
★★★
OCR Polska to Stowarzyszenie Biegów Przeszkodowych, które jest członkiem Alliance of European
OCR Associations oraz jej wyłącznym przedstawicielem na Polskę. Razem z innymi europejskimi
stowarzyszeniami podpisaliśmy Konstytucję biegów przeszkodowych tworząc federację pod nazwą
European Obstacle Sports Federation.
★
Z ramienia Alliance OCRA prowadzimy sprawy dotyczące biegów przeszkodowych (OCR) w Polsce,
biegów kwalifikacyjnych do Mistrzostw Europy, wszelkich lig oraz wyboru reprezentacji na zawody
międzynarodowe organizowane przez OCRA Alliance.
★
Mamy wyłączne prawo do używania na terenie Polski logo, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów
oznaczonych znakami OCR European Championship Alliance oraz OCRA Alliance.
★
Zapraszamy do współpracy wszystkich organizatorów biegów przeszkodowych, wszystkie kluby
sportowe, grupy treningowe, studia treningu funkcjonalnego oraz indywidualnych zawodników i
trenerów personalnych, którzy chcą włożyć wkład w rozwój biegów przeszkodowych w Polsce.
★
Jesteśmy grupą miłośników biegów przeszkodowych, którzy obrali sobie za wspólny cel rozwój
dyscypliny, podnoszenie świadomości zawodników, grup treningowych oraz wdrażanie standardów
biegów na europejskim poziomie. Jesteśmy zapalonymi praktykami, którzy doskonalą siebie i innych
uczestnicząc w treningach, biegach oraz kursach mających na celu poszerzenie wiedzy dotyczącej
biegów przeszkodowych.
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Organizator Partnerski (OP) - wzajemne relacje (obowiązki i przywileje).
I.

Przywileje Organizatora Partnerskiego.
1. Organizator Partnerski ma możliwość posługiwania się logotypem OCR Polska w celach
promocyjnych, w tym do używania logo.
2. Organizator Partnerski ma wyróżniające się miejsce w zakładce dotyczącej organizatorów
na stronie internetowej OCR Polska.
3. Biegi Organizatora Partnerskiego otrzymują specjalną zwiększoną punktację. Zwiększona
punktacja zachęca użytkowników strony internetowej do wzięcia udziału w biegu
partnerskim.
4. Biegi Organizatora Partnerskiego mają w kalendarzu biegów wyróżniające się oznaczenie.
5. Materiały reklamowe Organizatora Partnerskiego świadczącego biegi partnerskie będą
mogły być umieszczane w pakietach startowych oraz materiałach reklamowych
Mistrzostw Polski.
6. Udział w Plebiscycie na najlepszego Organizatora biegu partnerskiego.
7. Prezentacja w mediach społecznościowych, relacje z biegów, logotyp w kalendarzach itp.

II. Obowiązki Organizatora Partnerskiego.
1. Stosowanie się do wymogów Organizatora biegu partnerskiego.
2. Udzielenie dodatkowego rabatu dla zarejestrowanych użytkowników OCR Polska z
wykupioną opcją Premium w wysokości ~20%.
3. Przekazanie 3 Voucherów dla OCR Polska dla każdego z weekendów biegowych.
4. Udostępnienie trasy przed zawodami celem weryfikacji.
5. Udostępnienie wyników zawodów do 5 dni po ich zakończeniu w uzgodnionym formacie
pliku Excel (zawodnicy z rocznikiem urodzenia).
6. Wprowadzenie do systemu zapisów biegu, Identyfikatora OCR Polska.
7. Uiszczenie opłaty 100 PLN dla każdego biegu celem obsługi informatycznej tworzenia
rankingu. Przez bieg rozumie się oddzielnie falę Elite oraz falę Open każdego dnia.
8. Uiszczenie opłaty wpisowej XXX PLN – rezygnujemy z opłaty wpisowej.
9. Zgoda na umieszczenie stoiska OCR Polska na imprezach Organizatora Partnerskiego oraz
umieszczenie w pakietach startowych materiałów reklamowych OCR Polska.
10. Niepodejmowanie żadnej współpracy ze stowarzyszeniami, organizacjami, związkami
konkurencyjnymi dla Stowarzyszenia OCR Polska, pod rygorem wykluczenia.
Ze sportowymi Pozdrowieniami
Założyciele Stowarzyszenia OCR Polska
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