Niniejszy dokument stanowi zbiór szczegółowych wytycznych dotyczących bicia rekordu Polski w
wybranej kategorii i powinien być podany do wiadomości wszystkich osób biorących udział w
wydarzeniu.
Wszystkie przedstawione poniżej szczegółowe wytyczne dotyczące rekordu muszą zostać spełnione.
W przypadku naruszenia tego regulaminu, podjęta próba bicia rekordu zostanie zdyskwalifikowana
bez prawa do odwoływania się.
Należy mieć na uwadze, że żaden z dokumentów otrzymanych od Biura Rekordów nie stanowi o
zasadach bezpieczeństwa, które należy zapewnić uczestnikom bicia rekordu. Za bezpieczeństwo osób
znajdujących się na terenie, na którym odbywa się wydarzenie, w tym zarówno uczestników bicia
rekordu, jak i gości oraz widzów odpowiada w całości organizator imprezy.

NAJWIĘCEJ OSÓB KOLORUJĄCYCH JEDNOCZEŚNIE
(WIELE LOKALIZACJI)
DEFINICJA REKORDU
Niniejsze wytyczne obowiązują dla rekordu, w którym jak największa liczba osób zgromadzona w
jednym miejscu pokoloruje obraz jednocześnie.
Na potrzeby danego rekordu przyjmuje się, że kolorowanie to nadawanie kolorów obrazowi bądź
rysunkowi.
Minimalna łączna liczba uczestników niezbędna do ustanowienia rekordu: 500 osób.

WYTYCZNE DLA „NAJWIĘCEJ OSÓB KOLORUJĄCYCH JEDNOCZEŚNIE W WIELU LOKALIZACJACH”
1. Rekord zostanie zmierzony na podstawie liczby osób, kolorujących obraz jednocześnie.
2. Próbę ustanowienia niniejszego rekordu podejmuje grupa osób o niegraniczonym składzie.
3. Minimalna liczba uczestników w każdej lokalizacji to: 50 osób
4. Każdy uczestnik rekordu powinien otrzymać jednakowy obraz do pokolorowania.

5. Do dyspozycji uczestników będą kredki różnego koloru.
6. Proces kolorowania powinien trwać co najmniej 1 minutę.
7. Próba ustanowienia rekordu musi odbyć się w jednym miejscu – na przykład w sali
gimnastycznej, placówce oświatowej, sali konferencyjnej, sali wystawowej, innym miejscu
publicznym.
8. Wydarzenie przez cały czas powinien obserwować co najmniej jeden niezależny świadek w
każdej lokalizacji.
9. Do zadań niezależnego świadka należy liczenie uczestników oraz kontrola czy wszystkie
wytyczne zostały spełnione.
10. Rozpoczęcie oraz zakończenie kolorowania należy obwieścić głośnym sygnałem
rozpoznawalnym przez wszystkich uczestników jednocześnie we wszystkich lokalizacjach. Czas
kolorowania w każdej lokalizacji powinna mierzyć osoba doświadczona w obszarze sportu, na
przykład trener lokalnego klubu sportowego. Czas powinien być odmierzany przez stopery z
dokładnością do 0,01 sek.

DODATKOWE MATERIAŁY DOWODOWE (DOTYCZY KAŻDEGO Z MIEJSC OSOBNO)
•

Do dokumentacji, poza standardowymi zdjęciami, należy dołączyć zdjęcie uczestników z lotu
ptaka lub zdjęcie tradycyjnie, na którym znajdować się będzie cała grupa.

•

Nieedytowany materiał wideo z całego wydarzenia – liczenie uczestników oraz cały proces
kolorowania (pozwalający osobom weryfikującym na sprawdzenie, czy wytyczne zostały
spełnione).

OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE IMPREZ MASOWYCH
•

Próba ustanowienia rekordu musi odbyć się w miejscach publicznych lub w miejscach łatwych
do przeprowadzenia kontroli.

•

Wszystkie próby ustanowienia rekordu muszą odbywać się na ograniczonym obszarze, z
wyraźnie oznaczonym wejściem i wyjściem. Próby odbywające się wewnątrz budynku
powinny posiadać jedno specjalnie wyznaczone ku temu pomieszczenie. Próby dobywające
się na zewnątrz powinny być ogrodzone, na przykład barierkami.

•

Uczestnicy opuszczający miejsce ustanowienia rekord przed zakończeniem próby powinni
zostać policzenia, a następnie odjęci od końcowego wyniku.

•

Zadaniem organizatora jest podjęcie wszelkich czynności mających na celu upewnienie się, że
żaden z uczestników nie został policzony dwukrotnie.

•

Każdy z uczestników znajdujących się na ogrodzonym terenie powinien w pełni i najlepiej jak
potrafi uczestniczyć w pobijaniu rekordu. Weryfikowanie tego warunku należy do
niezależnego świadka i asystentów. Jeżeli stwierdzą oni jakiekolwiek uchybienie, wówczas
próba musi się zakończyć i odbyć ponownie.
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•

Całe wydarzenie (we wszystkich lokalizacjach) musi zostać sfilmowane.

•

Rozpoczęcie oraz zakończenie wydarzenia musi nastąpić we wszystkich miejscach
jednocześnie.

•

Po zakończeniu wydarzenia, dokumentacja z każdego miejsca biorącego udział w próbie musi
zostać przesłana od organizatora, którego zadaniem będzie udostępnienie pełnych
materiałów dowodowych do weryfikacji poprzez wysyłkę pocztą do Biura Rekordów lub
obecnemu na miejscu przedstawicielowi Biura Rekordów.

PODSUMOWANIE (DOTYCZY KAŻDEGO Z MIEJSC OSOBNO)
Do weryfikacji należy dostarczyć:
✓ Zeznanie niezależnego świadka
✓ Zeznanie osoby odmierzającej czas (na zeznaniach świadka)
✓ Materiał wideo z całego wydarzenia
✓ Materiał wideo z liczenia uczestników
✓ Zdjęcia

PODSUMOWANIE (OGÓLNE)
Do weryfikacji należy dostarczyć:
✓ List motywacyjny
✓ Lista lokalizacji
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