„ZAWODY RODZINNE 2018”
Zawody Otwarte
Regulamin
1. Organizator
Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy Aesculap, Dziwiszów 97 A , 58 – 508 Jelenia
Góra; tel. 603759293; e-mail: aesculap@interia.pl; www.aesculap.com.pl
2. Cel zawodów
Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnianie aktywnego wypoczynku na nartach
wśród rodzin połączone z rywalizacją.
3. Termin i miejsce zawodów
25.02.2018, SKI ARENA ŁYSA GÓRA - Dziwiszów.
Oglądanie trasy – godz. 8.45 – 9.15
Start pierwszej rodziny (dziecko i rodzic/opiekun) – 10:15
Przewidywany czas zakończenia imprezy (wręczenia dyplomów, medali i pucharów) – godz.
12:30 – 13:00.
4. Zgłoszenia, opłaty startowe, wydawanie numerów
Zapisy odbywają się w dniu zawodów, na Łysej Górze (sabudynek główny pokój nr 1) od
godziny 8.30 do 9.15.
Opłata startowa – 20,00 zł (za rodzinę), wnoszona jest przez uczestników w momencie
zgłoszenia się gotówką do kasy. Pobrana opłata startowa nie podlega zwrotowi.
Wydawanie numerów – 25.02.2018, w godz. 9.00 do 9.15.
5. Zasady finansowania
Koszty organizacyjne ponosi organizator imprezy.
Koszty opłaty startowej pokrywają uczestnicy.
Zawody realizowane są w ramach realizacji zadania pn.: „Wychowanie przez góry dla gór”
i współfinansowane przez Urząd Miasta Jelenia Góra.
6. Prawo startu, grupy wiekowe
Dziecko D: 2010 – 2013 – wraz z rodzicami
Dziecko C: 2008 – 2009 – wraz z rodzicami
Dziecko B: 2007 – 2006 – wraz z rodzicami

Dziecko A: 2005 – 2004 – wraz z rodzicami
Junior C: 2003 – 2002 – wraz z rodzicami
Junior B: 1999-2001 – wraz z rodzicami
7. Sposób przeprowadzenia zawodów
Zawody zostaną rozegrane w konkurencji slalom gigant (1 przejazd) na trasie, po której
wcześniej (start o godz.9:30) zostaną rozegrane zawody Skrzat 2018.
Na wynik rodziny składa się suma czasów z przejazdu dziecka i rodzica.
8. Nagrody i dyplomy
Zawodnicy startujący w poszczególnych kategoriach otrzymują puchary (za zajęcie
pierwszego miejsca), medale (za zajęcie od 1 do 3 miejsca) oraz dyplomy (od 1 do 6 miejsca).
9. Postanowienia końcowe, ubezpieczenie zawodników
Zawodnicy zostaną dopuszczeni do startu po okazaniu zgody rodziców na start w zawodach.
■
■
■
■
■
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Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas dojazdu
i powrotu zawodników z zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie.
Organizator nie prowadzi depozytu dla rzeczy wartościowych i nie ponosi
odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione i zniszczone podczas
trwania zawodów.
Zgłoszenie udziału w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
- przetwarzanie danych osobowych przez SN i SKS AESCULAP zgodnie z
Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926), w
tym publikacje wyników zawodów;
- wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych.

■
■
■
■
■

Zabrania się przebywania osobom postronnym na trasie (w celu zachowania
bezpieczeństwa).
Naruszenie regulaminu oraz niesportowe i lekceważące zachowanie będzie
karane dyskwalifikacją.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz
do jego zmian.
W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje
Organizator.
Zgłoszenie się zawodnika na zawody jest równoznaczne z akceptację
regulaminu.

Zawodnicy zobowiązani są do startu w kaskach oraz do posiadania sprawnego sprzętu.

