REGULAMIN ZAWODÓW CONCRETE SLABS CONTEST 2018
1. Organizatorem zawodów Concrete Slabs Contest dnia 21 lipca 2018 roku na terenie Skateplazy Leszno
przy ul. Szczepanowskiego w Lesznie jest Klub Sportowy Concrete Slabs Contest.
2. Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i postępowanie
zgodnie z jego zaleceniami, oraz opłacenie wpisowego w wysokości 20pln.
3. W trakcie trwania zawodów teren skateplazy zostanie ogrodzony, prawo wstępu mają jedynie zawodnicy
oraz osoby upoważnione przez Organizatora.
4. Osoby obecne na terenie skateplazy zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych organizatora i
służb porządkowych.
5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedłożenia zezwolenia na udział w zawodach od opiekunów
prawnych w formie pisemnej. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
6. Ryzyko związane z uczestnictwem w zawodach oraz amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu
ponosi zawodnik, w związku z czym Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za szkody
zarówno na osobie jak i na mieniu, wynikłe z użytkowania skateplazy i uczestnictwa w zawodach, jako
związane z ryzykiem sportowym.
7. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy, jest równoznaczny z udziałem
zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby, w
związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku
z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.
8. Ze skateplazy oraz terenów przyległych zostaną usunięte osoby, które zachowują się agresywnie,
zakłócają spokój lub stwarzają zagrożenie dla innych osób, łamią zapisy niniejszego regulaminu oraz osoby,
które pomimo zakazu weszły na ogrodzony teren skateplazy.
9. Na terenie zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
10. Zgodnie z ustawą z dn. 25.05.18 r. o ochronie danych osobowych RODO, udział w zawodach jest
jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu e-mail, imienia,
nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania i numeru telefonu w celu działań obejmujących organizację
wydarzenia sportowego - AveBmx Concrete Slabs Contest 2018. Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednak
konieczne by zarejestrować się na event. Zgoda może być w każdym momencie zmieniona, ograniczona lub
wycofana po napisaniu do Organizatora wydarzenia - KS CSC w Lesznie.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem zawodów Concrete Slabs Contest i wyrażam chęć
uczestnictwa w zawodach na powyższych warunkach.
DANE ZAWODNIKA
E-mail…..………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko..............................................................................................................
Adres..............................................................................................................................
Data urodzenia…………………………………………………………………………
Tel. kom………………………………………………………………………………..
KATEGORIA:
JUNIOR
PARK
STREET
PODPIS I DATA:_____________________________________________
*tylko dla niepełnoletnich

*Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach Concrete Slabs Contest 2018.
Oświadczenie
Ja, niżej podpisany, wyrażam zgodę na udział syna/córki w zawodach sportowych – Concrete Slabs Contest
w Lesznie dnia 21 lipca 2018 roku, na warunkach opisanych w powyższym regulaminie.
.……………………………………..………………………………
data, czytelny podpis rodzica/opiekuna + NUMER TELEFONU

