REGULAMIN
V Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie o Puchar Wójta Gminy Jerzmanowice Przeginia
I. Sprawy ogólne
1. Organizator:
Wójt Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Gminny Szkolny Związek Sportowy
w Przegini
2. Miejsce:
Mistrzostwa
będą
rozegrane
na
stoku
narciarskim
kompleksu
„BESKID”
34-745 Spytkowice 135A.
4. Termin zawodów: 26.01.2017 r.
Odprawa o godzinie 9.05 przed restauracją OBOWIĄZKOWA!!!!!
Start: godz. 10.00 /weryfikacja dokumentów 9.10-9.45/
5. Cele mistrzostw:
Upowszechnianie sportu a w szczególności narciarstwa alpejskiego i snowboardu połączone z
promocją aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia lokalnej społeczności.
II. Zasady uczestnictwa:
1. Zawodnicy/zawodniczki startują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań
lekarskich.
2. Zawody odbędą się w pięciu grupach: szkoły podstawowe, gimnazja, open, rodzinna,
snowboard open osobno dla kobiet i mężczyzn za wyjątkiem grupy V.
W zawodach biorą udział: dzieci, młodzież, i osoby pełnoletnie zamieszkałe na terenie gminy
Jerzmanowice -Przeginia. W zawodach mogą również uczestniczyć dzieci i młodzież uczące
się w szkołach na terenie gminy Jerzmanowice – Przeginia oraz osoby związane z gminą.
3. Kategorie wiekowe:
Gr. I ROCZNIK 2006-2011
Gr. II ROCZNIK 2004-2005
Gr. III ROCZNIK 2001-2003
Gr. IV od 17 lat OPEN
Gr. V RODZINNA
Gr. VI SNOWBOARD OPEN
4. Zgłoszenia zawodników przyjmowane będą do 23.01.2017 do godziny 12.00, drogą e-mailową
na adres gszs.przeginia@wp.pl
Zgłoszenia po terminie nie będą rozpatrywane.
W zgłoszeniu należy podać:
- data urodzenia
- imię i nazwisko zawodnika
- kategorię wiekową
- dyscyplina
- szkoły zgłoszenia łączne
ZGŁOSZENIE
ZAWODNIKA/ZAWODNIKÓW
JEST
RÓWNOZNACZNE
Z ZAPOZNANIEM I AKCEPTACJĄ REGULAMINU ZAWODÓW.
W razie pytań dzwonić na numery telefonu: 888 868 155; 608 353 503.

5. Ilość miejsc jest ograniczona -decyduje kolejność zgłoszeń.
6. Zawodnik musi legitymować się dokumentem potwierdzającym jego dane oraz wypełnione
„OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYJAZDU”(ZAŁĄCZNIK NR 3). Osoby niepełnoletnie

muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców/prawnego opiekuna na udział w zawodach
„OŚWIADCZENIE”(ZAŁĄCZNIK NR 2) oraz posiadać opiekę na stoku i w autokarze (jedna
osoba pełnoletnia na dziesięciu uczestników) pisemne „OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
WYJAZDU BIORĄCEGO ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OSOBĘ NIEPEŁNOLETNIĄ”
(ZAŁĄCZNIK NR 3).
III. Przepisy
1. Miejsce rozgrywania konkurencji - o miejscu rozgrywania konkurencji, przesunięciu, zmianie
lub odwołaniu decyduje Sędzia Główny i Organizator.
2. Oglądanie trasy:
trasa będzie udostępniona uczestnikom do zapoznania się, co najmniej pół godziny przed
startem pierwszego zawodnika - Trasę można poznać przez podchodzenie z dołu do góry,
bądź zjazd ześlizgiem - w każdym przypadku obok trasy. Jazda po trasie i w świetle bramek
jakimkolwiek sposobem jest zabroniona!!! Wyjątkiem jest najmłodsza grupa dzieci, którzy
wraz z opiekunem przejadą trasę pługiem.
3. Jury zawodów i protesty kwestie sporne oraz ewentualne protesty rozstrzyga po zakończeniu
imprezy Jury Zawodów.
4. Ilość przejazdów będzie zależna od warunków. Decyduje lepszy czas przejazdu. We
wszystkich grupach zostanie ustalona kolejność zajętych miejsc, według rzeczywistego czasu
przejazdu. W grupie V (rodzinna) łączny czas trzech członków rodziny (mogą startować
wszyscy do klasyfikacji liczą się tylko trzy najlepsze czasy)
5. Każdy narciarz startuje z kijami narciarskimi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
IV. Sprawy Finansowe
1. Koszty organizacji i prowadzenia mistrzostw ponosi organizator.
V. Nagrody
Dla zwycięzców turnieju przewidziano nagrody osobno
i żeńskiej, dziewcząt i chłopców:
1 miejsce-puchar
2 miejsce- puchar
3 miejsce- puchar
Kategoria rodzinna – puchar
Każdy z uczestników otrzyma drobny upominek

w

kategorii

męskiej

VI. Postanowienia końcowe
1. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.
2. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie kasku ochronnego
(sprzęt
narciarski/snowboardowi aktualny serwis). Pisemna zgoda prawnych opiekunów na udział w
zawodach.
3. Zawodnicy uczestniczący w mistrzostwach ubezpieczają się we własnym zakresie, biorą
udział na własną odpowiedzialność, organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
wypadki.
4. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne : GRUPA GOPR.
5. Zawodnicy uczestniczący w zawodach winni posiadać aktualne badania lekarskie
stwierdzające zdolność do udziału w zawodach lub w dniu zawodów złożą wypełnione:
„OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYJAZDU”( osoba pełnoletnia - ZAŁĄCZNIK NR 3) lub
„OŚWIADCZENIE” (osoba niepełnoletnia - ZAŁĄCZNIK NR 2), opiekunowie reprezentacji
szkół składają „OŚWIADCZENIE” (ZAŁĄCZNIK NR 1).
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie zawodników.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji
regulaminu i przeprowadzenia zawodów.

8. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy (Sędzia Główny
zawodów).
9. Dzieci biorące udział w zawodach ze szkół(zgłoszenia łączne szkół)pod odpowiedzialnością
zgłaszających szkół.
11. Organizator zapewnia transport. (6.00 Racławice Kościół, 6.10 Czubrowice Szkoła, 6.15
Przeginia Szkoła, 6.00 Jerzmanowice Szkoła)
12. Karnet we własnym zakresie cena 35,00 - 4 godzinny /40,00 – 5 godzinny

Załącznik nr:1

OŚWIADCZENIE
WYRAŻAM ZGODĘ NA UDZIAŁ MOJEGO DZIECKA:
….……………….……………………………….PESEL: …………………………………… .
/IMIĘ NAZWISKO; PESEL DZIECKA/

W V MISTRZOSTWACH w NARCIARSTWIE ALPEJSKIM i SNOWBOARDZIE o PUCHAR WÓJTA
GMINY JERZMANOWICE – PRZEGINIA.
Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w
imprezie. Oświadczam, że moje dziecko posiada odpowiedni sprawny technicznie sprzęt narciarski
(przygotowany do sezonu zimowego) oraz zapoznałem/am się z regulaminem zawodów i akceptuję zawarte
w nim postanowienia. Wyrażam zgodę, bez zobowiązań i kompensaty dla mnie ani dla dziecka/uczestnika
wyjazdu narciarskiego, do publikacji, pokazywania i wykorzystywania w zależności od wyboru zdjęć,
wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych dziecka/uczestnika wyjazdu narciarskiego w
dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie.
Materiały te będą wykorzystywane wyłącznie za zgodą Organizatora .
…………………………….……………………………………………….…
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr: 2

OŚWIADCZENIE
WYRAŻAM ZGODĘ NA UDZIAŁ MOJEGO DZIECKA:
….……………….……………………………….PESEL: …………………………………… .
/IMIĘ NAZWISKO; PESEL DZIECKA/

W V MISTRZOSTWACH w NARCIARSTWIE ALPEJSKIM i SNOWBOARDZIE o PUCHAR WÓJTA
GMINY JERZMANOWICE – PRZEGINIA POD OPIEKĄ OSOBY PEŁNOLETNIEJ:
….……………….……………………………….PESEL:…………………………………… .
/IMIĘ NAZWISKO; PESEL OSOBY BIORĄCEJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ/

Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w
imprezie. Oświadczam, że moje dziecko posiada odpowiedni sprawny technicznie sprzęt narciarski
(przygotowany do sezonu zimowego) oraz zapoznałem/am się z regulaminem zawodów i akceptuję zawarte
w nim postanowienia.

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
Wyrażam zgodę, bez zobowiązań i kompensaty dla mnie ani dla dziecka/uczestnika wyjazdu narciarskiego,
do publikacji, pokazywania i wykorzystywania w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska,
głosu i danych biograficznych dziecka/uczestnika wyjazdu narciarskiego w dowolnym formacie i we
wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie.
Materiały te będą wykorzystywane wyłącznie za zgodą Organizatora .
…………………………….……………………………………………….…
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr: 3
OŚWIADCZENIE:
UCZESTNIKA WYJAZDU** /
UCZESTNIKA WYJAZDU BIORĄCEGO ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OSOBĘ NIEPEŁNOLETNIĄ**
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYJAZDU

….……………….…………………………………. PESEL: …………………………………… .
/IMIĘ NAZWISKO; PESEL UCZESTNIKA WYJAZU/

wyrażam zgodę
bez zobowiązań i kompensaty dla mnie jako uczestnika V MISTRZOSTW
w NARCIARSTWIE ALPEJSKIM i SNOWBOARDZIE o PUCHAR WÓJTA GMINY JERZMANOWICE
– PRZEGINIA do publikacji, pokazywania i wykorzystywania w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku,
portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych dziecka/uczestnika wyjazdu w dowolnym formacie i we
wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie. Materiały te będą
wykorzystywane wyłącznie za zgodą Organizatora . Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych
do udziału w w/w imprezie. Oświadczam, że posiadam odpowiedni sprawny technicznie sprzęt narciarski
(przygotowany do sezonu zimowego) oraz zapoznałem/am się z regulaminem zawodów i akceptuję zawarte
w nim postanowienia. Wyjeżdżam na własne życzenie i nie będę rościć od Organizatorów żadnych
odszkodowań z tego tytułu.
…………………………….……………………………………………….…
Czytelny podpis uczestnika wyjazdu
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYJAZDU
BIORĄCEGO ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OSOBĘ NIEPEŁNOLETNIĄ

JA NIŻEJ PODPISANY:
….……………….…………………………………. PESEL: …………………………………… .
/IMIĘ NAZWISKO; PESEL UCZESTNIKA WYJAZU/

oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo:
….……………….…………………………………. PESEL: …………………………………… .
/IMIĘ NAZWISKO OSOBY ZA KTÓRĄ BIERZE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ/

W CZASIE WYJAZDU NA V MISTRZOSTWA w NARCIARSTWIE ALPEJSKIM i SNOWBOARDZIE
o PUCHAR WÓJTA GMINY JERZMANOWICE – PRZEGINIA, oraz
wyrażam zgodę
bez zobowiązań i kompensaty dla mnie jako uczestnika V MISTRZOSTW
w NARCIARSTWIE ALPEJSKIM i SNOWBOARDZIE o PUCHAR WÓJTA GMINY JERZMANOWICE
– PRZEGINIA do publikacji, pokazywania i wykorzystywania w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku,
portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych dziecka/uczestnika wyjazdu w dowolnym formacie i we
wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie.Materiały te będą wykorzystywane
wyłącznie za zgodą Organizatora . Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w
w/w imprezie.Oświadczam, że posiadam odpowiedni sprawny technicznie sprzęt narciarski (przygotowany
do sezonu zimowego) oraz zapoznałem/am się z regulaminem zawodów i akceptuję zawarte w nim
postanowienia. Wyjeżdżam na własne życzenie i nie będę rościć od Organizatorów żadnych odszkodowań z
tego tytułu.
………………………………………….……………………………………………….…
Czytelny podpis uczestnika wyjazdu biorącego odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią
** -NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

