REGULAMIN zawodów „ZJAZD NA BYLE CZYM”:

Uczestnictwo:
1. Uczestnikiem zawodów jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w w/w imprezie
(zwana dalej „Uczestnik”).
2. W Zawodach „Zajazd na byle czym" mogą brać udział:
- osoby pełnoletnie, które zapoznały się z regulaminem i podpisały "Oświadczenie
Uczestnika Imprezy",
- osoby, poniżej 18 roku życia, mogą wziąć udział w Zawodach tylko za zgodą
rodziców lub prawnych opiekunów. W tym celu należy przedłożyć Komisji Startowej
pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów wraz z podpisanym "Oświadczeniem
Uczestnika Imprezy".
3. Osoby będące pod wpływem substancji odurzających i alkoholu nie będą dopuszczone
do udziału w zawodach.
4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego zjazdu i w
pełni odpowiadają za ewentualne szkody wyrządzone sobie lub osobom trzecim.
5. Uczestnik zapisując się na udział w zawodach wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych obejmujących imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres email.
Jednocześnie biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na
wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Urząd Gminy Porąbka jego
wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i
dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach
społecznościowych (m.in. facebook, youtube) i stronach internetowych Urzędu Gminy
Porąbka oraz podmiotów z nią współdziałających jak również w pochodzących od
Urzędu Gminy Porąbka lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach,
materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w
wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Urząd Gminy Porąbka
w związku z organizacją zawodów lub dotyczącą jego działalności informacyjnej lub
promocyjnej.
Pojazdy:
1. Do uczestnictwa w imprezie będą dopuszczone dowolne pojazdy, nie posiadające własnego
napędu /silnika/.
2. Zabrania się umieszczania reklam, znaków firmowych oraz innych znaków objętych
prawami autorskimi zarówno na pojazdach jak i strojach zawodników.
3. Zabrania się umieszczania treści mogących być odebrane jako obraźliwe lub
dyskryminujące.
4. Pojazdy stanowiące zagrożenie dla uczestników i widzów nie będą dopuszczone do udziału
w zawodach.
5. Każdy uczestnik/drużyna jest zobowiązany do zabezpieczenia/odbioru pojazdu po
zakończonych zawodach.
6. Organizatorzy nie ponoszą kosztów związanych z transportem pojazdów na zaplanowane
miejsce imprezy.

Program imprezy:
Impreza odbędzie się w dniu 16 luty w Bujakowie; górka przy ul. Leśnej.
Godz. 14.00 zbiórka i weryfikacja stanu pojazdów z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
Godz. 14.15 rozpoczęcie zjazdów
Godz. 15.00 wspólne ognisko połączone z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród
Kategorie:
Zawody rozgrywane zostaną w następujących kategoriach:
Kat 1 Efektowny i śmieszny wygląd pojazdu (przyznana zostanie nagroda dla drużyny max 5
os. i dla duetu rodzic – dziecko),
Kat 2 Najzabawniejsza i najfajniej przebrana załoga (przyznana zostanie nagroda dla
drużyny max 5 os. i dla duetu rodzic – dziecko).
Przebieg imprezy:
1. Każdy pojazd wraz z zawodnikiem lub zawodnikami stanowiącymi jego załogę poruszać
się będzie wyłącznie po torze wyznaczonym przez organizatorów.
2. Pojazdy i załogi będą oceniane przez komisję sędziowską.
Załogi otrzymają oceny za:
Kat 1 Efektowny i śmieszny wygląd pojazdu i finezja zjazdu,
Kat 2 Najzabawniejsza i najfajniej przebraną załoga,
3. Każdy sędzia przyznaje zawodnikowi od 1 do 5 punktów. Ostatecznie klasyfikuje się sumę
punktów przyznanych przez wszystkich sędziów.
W każdej kategorii zostanie przyznana jedna nagroda (drużynowa 500 zł./rodzic lub opiekun
dorosły
i dziecko 200,00zł.
4. Zawody odbędą się w przypadku zgłoszenia minimum 5 pojazdów.
5. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych konkurs zostanie przełożony
na inny termin o czym organizatorzy powiadomią wszystkich deklarujących udział w
zawodach.

Postanowienia końcowe:
1.Udział w zawodach jest dobrowolny i każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
postanowień niniejszego regulaminu.
2. Zadeklarowanie udziału w zawodach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
3.Wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom
wydarzenia.
3. Organizatorem imprezy jest Urząd Gminy Porąbka; ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka.
4. Impreza finansowana ze środków Gminnego Programu Profilaktyki.
5. Koordynatorzy Gabriela Grabka-Grzechynia i Agnieszka Walusiak - kontakt 667 100 025

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY !!!

