REGULAMIN

Mistrzostw sportów ekstremalnych Barczewo 2022
Pod Patronatem Burmistrza Barczewa
Organizator: Gmina Barczewo
Współorganizatorzy
Stowarzyszenie Sportowe Warmia Riders
Termin i miejsce rozgrywania zawodów
Mistrzostwa sportów ekstremalnych Barczewo 2022 odbędą się 10 lipca 2022 roku na skate
parku Barczewie przy ulicy Północnej od godz. 12:00 do 18.00

Cel
Popularyzacja sportu w tym sportów ekstremalnych oraz zdrowego stylu życia i aktywnych
forma spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców regionu.
Warunki uczestnictwa
1.

Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zapoznanie się z Regulaminem oraz
podporządkowanie się decyzjom Organizatora.

2.

Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu obiektu.

3.

Prawo uczestnictwa w turnieju mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w
rozgrywkach.

4.

Zgłoszenia i zapisy odbywają się w dniu zawodów, przy skateparku od godz. 12:00 do
13.00 (Karta zgłoszenia Załącznik nr 3)

5.

Każdy zawodnik zobowiązany jest wypełnić oświadczenie (Załącznik Nr 1) i przedstawić
dokument tożsamości zaświadczający o ukończeniu 18 lat.

6.

Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia zobowiązani są dostarczyć pisemną zgodę
rodziców lub pełnoletniego opiekuna na udział podopiecznego w zawodach (Załącznik Nr
2),

7.

Zalecane jest używanie kasków, nałokietników, nakolanników i innych ochraniaczy w celu
zabezpieczenia się przed skutkami ewentualnych upadków.

8.

Udział w zawodach jest bezpłatny i odbywa się na własną odpowiedzialność.

9.

Przed oraz w trakcie trwania zawodów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu
oraz stosowania jakichkolwiek substancji psychoaktywnych.

10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki, zgubione,
szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które nastąpią w czasie trwania turnieju.
11. Organizator ma prawo wyłączenia z zawodów osób, które nie podporządkowują się
Regulaminowi zawodów.
Zasady rozgrywania zawodów
1. Zawody rozgrywane będą po przeprowadzeniu rozgrzewki.
2. Czas trwania rozgrywek JAM i best trick określi Organizator w dniu zawodów.
3. Sędzia oceniać będzie 2 przejazdy, umiejętności, skalę trudności ewolucji i widowiskowość
przejazdu każdego z zawodników.

Kategorie
Zawody odbywają się w trzech konkurencjach, bez podziału na klasy wiekowe i płeć:
1. Zawody JAM Deskorolka
2. Konkurencja Best Trick Deskorolka
3. Zawody JAM B.M.X
4. Konkurencja Best Trick B.M.X
5. Zawody JAM Hulajnoga
6. Konkurencja Best Trick Hulajnoga

Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy, koordynatorzy oraz wszystkie osoby z nimi współpracujące, a także osoby
związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za
szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
2. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone szkody.
4. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być
wykorzystane w Internecie, prasie, radio i telewizji.
5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo podczas
obecności na torze i kierowanie się zasadą fair play w trakcie zawodów.
6. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania
zawodów w danej kategorii.
7. Wszystkie sporne kwestie nie objęte tym Regulaminem będzie rozstrzygał Organizator.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Kontakt z Organizatorem
Tel. 509-839-906
e-mail: justyna.wasilewska@barczewo.pl

Załącznik
Nr
1
do
Regulaminu Mistrzostw sportów
ekstremalnych Barczewo 2022

Oświadczenie dla osób pełnoletnich

Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby pełnoletniej biorącej udział w zawodach:
........................................................................................................................................
Niniejszym oświadczam, że ogólny stan mojego zdrowia pozwala, abym mógł wziąć udział w
organizowanych zawodach, które odbędą się 10 Lipca 2022 roku na skateparku w Barczewie
przy ulicy Północnej.
Zrzekam się prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora lub jego
zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do
wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do
Organizatora.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Mistrzostw sportów ekstremalnych
Barczewo 2022 oraz jestem świadomy jego postanowień i w pełni je akceptuję.

Barczewo, dnia.......................................

...................................................
Podpis uczestnika zawodów

Załącznik Nr 2 do
Regulaminu Mistrzostwa sportów
ekstremalnych Barczewo 2022

Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w
Mistrzostwa sportów ekstremalnych

Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby niepełnoletniej biorącej udział w zawodach:
...................................................................................................................................................
Imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna prawnego oraz seria i nr dowodu osobistego:
...................................................................................................................................................
Ja wyżej wymieniony jako Rodzic/Opiekun prawny, wyrażam zgodę na udział mojego
syna/córki ..............................................................................................................................
w Mistrzostwach sportów ekstremalnych w Barczewie 2022
(termin: 10 Lipca 2022 roku na skateparku w Barczewie) organizowanym przez Gminę
Barczewo. Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia osoby niepełnoletniej, za którą biorę
pełną odpowiedzialność, pozwala na jej udział w tego typu imprezie rekreacyjno-sportowej.
Oświadczam, że mam świadomość ryzyka związanego z uprawianiem tej dyscypliny,
jednocześnie zwalniam Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności wobec podopiecznego i
mnie.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Mistrzostw sportów ekstremalnych w
Barczewie 2022 oraz jestem świadomy jego postanowień i w pełni je akceptuję.

dnia.......................................

...................................................
Podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1
informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych pan Damian Pająk.
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się pod
adresem e-mail: iod@barczewo.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji zawodów Mistrzostw Sportów
Ekstremalnych Barczewo 2022
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym
przepisów archiwalnych.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
5. Odbiorcami danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają
dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do
usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa
się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlega Pan/Pani
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 3
Do Regulaminu Mistrzostw sportów
ekstremalnych Barczewo 2022

KARTA ZGŁOSZENIA
Impreza z cyklu Na sportowo z Gminą Barczewo
Mistrzostwa Sportów Ekstremalnych
10 lipca 2022r.

Imię i nazwisko uczestnika

Kategoria/konkurencja

Telefon
kontaktowy

Adres email

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oświadczam, że wszyscy uczestnicy zapoznali się z Regulaminem turnieju i Regulaminem obiektu.

..................................................................................
(Czytelny podpis)

