REGULAMIN ZAWODÓW SUMMER ARENA SKIM CONTEST!
1.INFORMACJE OGÓLNE
• Organizatorem zawodów Summer Arena Skim Contest jest Arena Gliwice oraz VHS
• Udział w imprezie jest nieodpłatny.
• Impreza odbywa się w dniu 23 lipca 2022 r. i organizowana jest na terenie Areny
Gliwice
• Start zawodów godzina 16:00
• Przewidywany koniec zawodów godzina 20:00
2. ZASADY UCZESTNICTWA
• Uczestnicy zobowiązani są posiadać swoje wyposażenie sportowe
• Nieletni uczestnicy – poniżej 18 roku życia, mogą uczestniczyć jedynie za zgodą
rodziców (prawny opiekun), którzy wypełnią i podpiszą specjalne oświadczenie,
warunkujące uczestnictwo w imprezie.
• W zawodach nie mogą brać osoby poniżej 10 roku życia.
• Osoby pełnoletnie mogą uczestniczyć pod warunkiem wypełnienia specjalnego
oświadczenia dopuszczającego uczestnictwo w imprezie.
• Każdy uczestnik ma obowiązek stosować się do wskazówek i instrukcji organizatorów
imprezy i osób wyznaczonych do pomocy przez organizatora.
• Organizator ma prawo wylegitymować uczestników imprezy celem kontroli wieku
kwalifikującego do udziału w imprezie.
• Brak pisemnej zgody rodziców (lub opiekunów prawnych), a także brak wymaganych
oświadczeń uczestników stanowi podstawę do wykluczenia z imprezy po
bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia powyższego braku.
• W przypadku osób niepełnoletnich (poniżej 18 roku życia) odpowiedzialność za
uczestnika ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.

3. ZASADY RYWALIZACJI
• Zawody będą rozgrywane na torze skimboardowym na terenie Placu Głównego Areny
Gliwice
• Na zawodach zostanie rozegrane konkurencje:
1. Amator under 16;
2. Pro + powyżej 16 lat;
3. Girl Open.
• Poszczególne kategorie będą odbywały się na przeszkodach (boxy proste z najazdem,
kicker, rury) oraz na flacie - płaskiej powierzchni toru.
• Zawody będą oceniane przez 2 osobowe jury ustanowione przez Organizatora.
• W pierwszej kolejności odbędą się eliminacje w 2 lub 3 turach.

• W finałach bierze udział 10 najlepszych osób wyłonionych z eliminacji.
• We wszystkich konkurencjach sędziowie oceniają ewolucje zawodników wykonywane
na desce.
4.ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
• Organizator ma obowiązek dotrzymania wszelkich starań by zapewnić bezpieczeństwo
wszystkim uczestnikom imprezy.
• Organizator nie bierze odpowiedzialności za działania uczestników imprezy niezgodne
z obowiązującym prawem i zasadami fair play.

5. OBOWIĄZKI I PRAWA UCZESTNIKA
• Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w imprezie w dowolnym momencie jej
trwania.
• Uczestnik ma prawo do informacji o harmonogramie imprezy.
• Uczestnik, który dokonał rejestracji ma prawo do wszelkich gratyfikacji przewidzianych
w programie imprezy.
• Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz
zaakceptowania własnoręcznym podpisem (lub podpisem rodziców i opiekunów
prawnych) jego warunków. Udział w imprezie oznacza akceptację wszystkich jego
zapisów.
• Uczestnik ma obowiązek jazdy sprawną deską. Organizator imprezy nie ponosi
odpowiedzialności za stan techniczny desek skimboardowych.
6. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
• Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z udziału w imprezie w przypadku gdy:
o Uczestnik nie stosuje się do poleceń organizatora i swoim zachowaniem stwarza
niebezpieczeństwo dla siebie i reszty uczestników imprezy.
o Małoletni uczestnik nie ma wymaganych dokumentów (pisemna zgoda rodziców).
o Uczestnik jest pod wpływem substancji odurzających (narkotyki, alkohol itp.)
• Organizator ma obowiązek panować nad ładem i porządkiem podczas imprezy.
• Organizator ma obowiązek wezwać służby porządkowe w przypadku łamania prawa
przecz uczestników imprezy, lub w przypadku zaistnienia wypadku.
Niniejszy regulamin obowiązuje w całości w dniu trwania imprezy. Nieznajomość
regulaminu nie zwalania uczestnika z ciążących nad nim obowiązków.

