
Regulamin CYKLU WYDARZEŃ SPORTOWYCH „RODZINNE WEEKENDY BILARDOWE”
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

1) Organizator: Stowarzyszenie Lubelska Akademia Sportu.

2) Miejsce: Puławy, ul. Lubelska 63

3) Cel: Popularyzacja aktywności ruchowej dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów,
przeciwdziałanie wadom postawy, uzależnieniom i innym zachowaniom nieakceptowanym
społecznie wśród dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans poprzez sport, przeciwdziałanie
chorobom cywilizacyjnym i wykluczeniu społecznemu.

4) Termin wydarzeń:   #1 10-11.09.2022,       #2 1-2.10.2022,      #3 22-23.10.2022.

5) Uczestnictwo: W wydarzeniu mogą brać udział dwuosobowe zespoły – rodziny z całej
Polski. Co najmniej jedna osoba w drużynie musi mieć nieukończone 18 lat.
POKREWIEŃSTWO DOWOLNE. Warunkiem wzięcia udziału będzie:
- wypełnienie przez prawnego opiekuna formularza zgłoszeniowego (przez formularz na
stronie, który zostanie podany w wydarzeniu facebook najpóźniej 5 września)
- podpisanie regulaminu wydarzenia przez rodzica/prawnego opiekuna (w dniu wydarzenia)
- podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia dziecka i świadomości ryzyka (w dniu
wydarzenia) Druki będą dostosowane do aktualnie obowiązujących zaleceń pandemicznych
i zostaną udostępnione przed wydarzeniem.

6) Organizator zapewnia:
- sprzęt sportowy niezbędny do przeprowadzenia wydarzenia
- obsługę instruktorów
- obsługę sędziowską
- fotografie z warsztatów i turnieju
- poczęstunek dla uczestników
- dla pierwszych 16 drużyn zgłoszonych do turnieju ciepły posiłek :)
- świetną zabawę dla dzieci w wieku 6-106 lat!

7) Sposób prowadzenia wydarzenia:
- Każde z 3 wydarzeń będzie podzielone na dwa bloki:
sobota - część szkoleniowo-rekreacyjna w 3 sesjach: 10.00-12.00, 12.00-14.00 i
14.00-16.00) - limit 8 drużyn na sesję,
niedziela - część turniejowa w 3 różnych odmianach gier bilardowych omawianych i
ćwiczonych poprzedniego dnia). Uwaga: przewidywany czas rozgrywek: ok. 5-6 godzin.
- System rozgrywek zostanie dostosowany do ilości zgłoszeń i doświadczenia zawodników.

8) Postanowienia końcowe:
- Wydarzenie odbędzie się zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, w tym z
obowiązującymi przepisami dotyczącymi szczególnych rozwiązań związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Każdy uczestnik biorący udział w wydarzeniu
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z Ustawą z



dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2002r. Nr 101,
poz 926 z późniejszymi zmianami)
- Każdy uczestnik biorący udział w wydarzeniu zobowiązuje się wykonywać polecenia
instruktorów oraz obsługi.
- Organizator informuje, że podczas wydarzenia może być prowadzona transmisja /zapis
obrazu i/lub dźwięku.
- Każdy uczestnik akceptując regulamin wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz
wywiady z jego osobą mogły być wykorzystywane przez prasę, radio, telewizję oraz na
portalach internetowych, a także w celach marketingowych Organizatora, Sponsorów,
Partnerów oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. - Organizator nie ponosi odpowiedzialności z
tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych wypadków, a także za
pozostawione/zagubione/skradzione rzeczy
- UCZESTNICTWO JEST BEZPŁATNE dla uczestników, jednak w wydarzeniach mogą
wziąć udział tylko osoby zgłoszone poprzez formularz przygotowany przez Organizatora.
Kibice i osoby towarzyszące wstęp wolny.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie
- Zgłoszenie do udziału jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu
- Sprawy sporne rozstrzyga Organizator Powyższy regulamin będzie dostosowywany do
zmieniających się przepisów pandemicznych.

Akceptuję (podpis małoletniego Uczestnika) Akceptuję (podpis
opiekuna) …..………………………………………..…              ………………………………........


