WIOSENNE MISTRZOSTWA
W KRĘGLE
Regulamin
I. Cel zawodów:
a) popularyzacja gry w kręgle,
b) sposób na spędzenie czasu wolnego,
c) integracja społeczna.
II. Organizator turnieju:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli.
III. Miejsce zawodów:
Kręgielnia 2 – torowa na krytej pływalni w Woli.
IV. Zgłoszenia i sprawy organizacyjne.
1. W zawodach mogą brać udział kobiety i mężczyźni.
2. Udział w zawodach jest bezpłatny.
3. Termin zawodów 27 kwietnia 2019r. (sobota) początek godz. 1000
4. Zapisy do turnieju należy dokonywać tylko i wyłącznie e-mailem:
i.mietlinski@miedzna.pl do dnia 24 kwietnia 2019r. (środa) do godz. 2100.
W zgłoszeniu podajemy: imię i nazwisko.
5. Organizator turnieju w celu sprawnego przeprowadzenia zawodów zastrzega
sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszeń.
6. Wiek uczestników zawodów: od 13 lat.
7. Wszystkich uczestników obowiązuje własne obuwie sportowe.
8. Każdy uczestnik ubezpiecza się od nieszczęśliwych wypadków we własnym
zakresie.
V. System rozgrywek uzależniony jest od liczby osób zgłoszonych do turnieju,
organizator zakłada dwa etapy rozgrywek tj.:
1. Pierwsza runda – Eliminacje
Każdy zawodnik wykonuje 1 kolejkę rzutów uzyskując liczbę punktów.
2. Druga runda – Finał
16 zawodników z najlepszymi wynikami eliminacyjnymi wykonuje 2 kolejki
rzutów uzyskując łączną liczbę punktów, która decyduje o zajętym miejscu
w turnieju.
VI. Nagrody:
Puchary i dyplomy dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników.
VII. Postanowienia końcowe:
1. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator
zawodów.
2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.
3. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z OŚWIADCZENIEM:
Informuję, że znam Regulamin Wiosennych Mistrzostw w Kręgle,
organizowany przez GOSiR w Miedźnej z/s w Woli i zobowiązuję się do jego
przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolna/ny do udziału
w zawodach na własną odpowiedzialność. Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby organizatora, zgodnie z art. 13 ust.1i 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. 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 o ochronie danych)
(Dz.Urz.UE.L NR 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”.

ZAPRASZAMY

