REGULAMIN IMPREZY
MOBILNA ŚGIGACKA vol. VI - ZJAZD NA BYLE CZYM
1. Organizatorem zawodów Mobilna Ścigacka vol. V - Zjazd na byle czym, zwanej dalej:
„Zawodami” jest Firma Usługowa Sojka Tadeusz Sojka.
2. Zawody prowadzone są na podstawie niniejszego Regulaminu zawodów, zwanego dalej
„Regulaminem”.
3. Regulamin dostępny jest do wglądu w biurze zawodów
4. Zawody organizowane są na terenie Ośrodka Narciarskiego Kotelnica Białczańska ul.
Środkowa 181B, 34-405 Białka Tatrzańska.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich mające lub
mogące mieć wpływ na wykonanie warunków Zawodów.
6. Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Zawodów.
7. Organizator może zakończyć Zawody przed terminem powyżej bez podania przyczyny
8. W Zawodach mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które zamieszkują terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej i ukończyły 18 rok życia, lub jeśli są młodsze posiadają pisemną zgodę
rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.
9. Organizator nie odpowiada za zniszczony sprzęt zawodników podczas zawodów
10. Każdy z zawodników odpowiada sam za swoje bezpieczeństwo na stoku – organizator zapewnia
opiekę medyczną – na stoku podczas zawodów. W razie wypadku zawodnik nie może rościć
odszkodowania od organizatora. Zjazd odbywa się na własną odpowiedzialność.
11. W zawodach nie liczy się szybkość a pomysłowość „sprzętu” na którym uczestnicy będą zjeżdżać.
12. Zawodników ocenia skład sędziowski, którego skład zawodnicy poznają przed zawodami
13. W Zawodach może wziąć udział każda osoba , która zgłosi się do zawodów najpóźniej do 8 marca
2020 r. do godz. 11:00 oraz wykupi ubezpieczenie w biurze zawodów.
14. Osoby które odmówią zakupu ubezpieczenia nie będą mogły uczestniczyć w zawodach.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Organizator nie miał wpływu
mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa), zdarzenia pozostające poza kontrolą
Organizatora. 16.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w czasie trwania
Zawodów, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Zawodach.
OSOBY NIE PRZESTRZEGAJĄCE POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU
LUB NIE STOSUJĄCE SIĘ DO POLECEŃ SŁUŻB PORZĄDKOWYCH I INFORMACYJNYCH ORGANIZATORA
ZOSTANĄ USUNIĘTE Z TERENU IMPREZY.
W PRZYPADKU ZAISTNIENIA SPRAW SPORNYCH NIEUREGULOWANYCH NINIEJSZYM
REGULAMINEM
DECYZJĘ PODEJMUJE PRZEDSTAWICIEL ORGANIZATORA.

