REGULAMIN
Gra w BOULE 2018
- kat. open 1.

Organizator:

2.

Cele:
•
•
•

Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji w Żorach

popularyzacja gry w boule jako aktywnej formy rekreacji i spędzania wolnego czasu,
integracja ludzi aktywnych ruchowo,
praktyczne poznanie prawidłowej techniki gry w boule,

3.

Termin i miejsce zajęć:
• 3 maja 2018 r.
• Park Cegielnia – boulodrom

4.

Ramowy program
• godz.13.00 – 15.00 –
• Warsztaty dla każdego - zajęcia pod kierunkiem instruktora - poznaj zasady oraz walory tej gry, spędź
przyjemnie wolny czas
• Wiosenny Turniej Gry w Bule kat. 16 +
• godz. 15. 00 (zapisy w dniu zawodów od 14. 15 - 14. 45)
• na zakończenie zawodów podsumowanie wyników, wręczenie nagród.

5.

Uczestnictwo:
• w turnieju może uczestniczyć osoba, która ukończyła 16 lat,
• zawodnik przed turniejem dokonuje osobistego zgłoszenia,
• uczestnik poprzez złożenie podpisu na liście zgłoszenia deklaruje jednocześnie znajomość zagadnień
zawartych w regulaminie Turnieju w Boule i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
• poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności uczestnik oświadcza, że nie ma
przeciwwskazań zdrowotnych i bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność,
• zabrania się uczestniczenia w zajęciach osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających,
• zabrania się spożywania alkoholu oraz środków odurzających podczas trwania zajęć,
• uczestnik imprezy wyraża dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych,
na zasadach zawartych w U
• stawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.)
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Żorach ul. Wolności 36a, 44-240 Żory, w celach
niezbędnych do wykonania statutowych zadań MOSiR.
• osoby, które nie będą stosować się do postanowień zawartych w niniejszym regulaminie oraz do
poleceń prowadzącego zawody zostaną wykluczone z turnieju.

6.

System gry:
• system gry zostanie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeń

7.

Organizator zapewnia:
• prowadzenie zajęć przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską,
• bezpłatne uczestnictwo w zajęciach,
• pamiątkowy dyplom i nagrody przyznawane w kat. open za I – III miejsce

8.

Postanowienia końcowe:
• zawody zostaną odwołane w przypadku, kiedy sędzia i organizator stwierdzą brak możliwości
rozegrania turnieju
• organizator zastrzega sobie prawo interpretacji wszystkich kwestii spornych
• organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW. Uczestnik imprezy może się ubezpieczyć we własnym
zakresie.

