
	

REGULAMIN WIELKANOCNYCH ZAWODÓW 

1. Przedmiot Regulaminu 

Regulamin	 niniejszy	 określa	 zasady	 przeprowadzenia	 zawodów	 narciarskich	 (zwanych	 dalej	
„Zawodami”)	w	ramach	cyklu	„WIELKANOCNE	ZAWODY”	(zwanego	dalej	„Pucharem”),	odbywających	
się	na	stoku	„Winterpol”	w	Zieleńcu.	

2. Cel zawodów 

Celem	 Pucharu	 jest	 propagowanie	 aktywnego	 spędzania	 czasu	 wolnego	 przez	 dzieci,	 zachęcenie	
dzieci	 i	 młodzieży	 do	 podnoszenia	 swoich	 umiejętności	 i	 kwalifikacji	 w	 narciarstwie,	 wskazanie	
alternatywnych	 form	 spędzania	 czasu	 wolnego	 i	 promowanie	 aktywności	 sportowej	 oraz	 zasad	
zdrowej	rywalizacji	w	przyjaznej	atmosferze.	

3. Organizator 

Organizatorem	 zawodów	 jest	 WINTERPOL Sp. z o.o., z siedzibą w 57-340  Duszniki Zdrój, ul. 
Zieleniec 72a, KRS 0000176591 Sad Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy, 
Regon 890528967, NIP:883-000-29-08 zwany	dalej	„Organizatorem”.	

4. Uczestnicy 

1. Uczestnikiem	 Zawodów	może	 być	 każdy,	 niezależnie	 od	wieku,	 płci	 i	 posiadanych	 umiejętności	
narciarskich.	

2. Uczestnicy	Zawodów	podzieleni	są	na	7	kategorii	wiekowych:		

a) Smerfy:	rocznik	2012	roku	i	młodsze;	

b) Skrzaty:	rocznik	2010-2011;	

c) Krasnale:	rocznik	2008-2009;	

d) Starsze	Krasnale:	rocznik	2005-2007;	

e) Elfy:	rocznik	2002-2004;	

f) Open	Kobiety:	rocznik	2001	i	starsze;	

g) Open	Mężczyźni:	rocznik	2001	i	starsze.	

3. Uczestnicy	 Zawodów	 dążą	 do	 uzyskania	 jak	 najlepszych	wyników	 sportowych,	 walcząc	 zgodnie	
z	zasadami	fair	play.		

4. Uczestnicy,	 w	 stosunku	 do	 których	 istnieją	 jakiekolwiek	 przeciwskazania,	 w	 szczególności	
medyczne,	nie	mogą	brać	udziału	w	Zawodach.	
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5. Opiekę	 nad	 niepełnoletnimi	 uczestnikami	w	 trakcie	 trwania	 Zawodów	 sprawują	 ich	 rodzice	 lub	
opiekunowie	prawni	albo	inne	umocowane	przez	nich	do	tego	osoby.		

5. Terminy i miejsce zawodów 

Organizator	 planuje,	 że	 Zawody	 odbędą	 się	 na	 stoku	 „Winterpol	 W4”	 w	 Zieleńcu.	 O	 ostatecznym	
miejscu	odbywania	się	Zawodów,	Organizator	poinformuje	na	stronie	internetowej	www.winterpol.eu	
lub	www.facebook.com/WinterpolZieleniec	oraz	w	Sekretariacie	Pucharu	najpóźniej	na	dwa	dni	przed	
terminem	Zawodów.	

6. Warunki uczestnictwa 

1. Zapisy	są	przyjmowane	w	dniu	Zawodów	od	9.30	do	11.00	w	sekretariacie	Pucharu,	który	mieści	
się	w	 budynku	 „Baru	 Okrąglak”	 (przy	 pomarańczowej	 kanapie)	 pod	 adresem	 ul.	 Zieleniec	 72a,	
57-340	Duszniki	Zdrój	(dalej:	„Sekretariat Pucharu”).	

2. Warunkiem	wzięcia	udziału	w	Zawodach	jest	złożenie	podpisanego	przez	rodziców	lub	opiekunów	
prawnych	oświadczenia	o	zgodzie	na	udział	dziecka	w	zawodach.	Pełnoletni	uczestnicy	podpisują	
jedynie	zgodę	na	przetwarzanie	danych	osobowych	w	ramach	tego	oświadczenia.		

3. Numery	 startowe	wydawane	 są	w	 Sekretariacie	 Pucharu	w	 dniu	 Zawodów,	 po	 zweryfikowaniu	
prawidłowości	 zgłoszenia.	 Uczestnik	 ma	 obowiązek	 oddania	 swojego	 numeru	 startowego	
w	 Sekretariacie	 Pucharu	 po	 zakończeniu	 swoich	 przejazdów.	 Odbierając	 numer	 startowy,	
uczestnik	wpłaca	kaucję	w	wysokości	50	zł,	która	jest	mu	zwracana	w	momencie	oddania	numeru	
startowego	w	Sekretariacie	Pucharu.	

4. Każdy	uczestnik	ma	obowiązek	posiadać	 kompletny	 i	 sprawny	ekwipunek	niezbędny	do	udziału	
w	 Zawodach	 w	 szczególności	 sprzęt	 narciarski	 i	 kask.	 Organizator	 w	 trakcie	 Zawodów	 nie	
zapewnia	ekwipunku	uczestnikom.	

5. Każdy	uczestnik	 Zawodów	 jest	 zobowiązany	posiadać	ważny	 Zieleniec	 SKI	 Pass	 do	 korzystania	 z	
wyciągu	na	którym	odbędą	się	zawody	narciarskie	

7. Zasady przebiegu poszczególnych Zawodów, Klasyfikacja Pucharowa 

1. Każdy	 uczestnik	 w	 ramach	 poszczególnych	 Zawodów	 wykonuje	 po	 jednym	 zjeździe	 w	 dwóch	
turach	 po	 wyznaczonej	 przez	 Organizatora	 trasie.	 Warunkiem	 klasyfikacji	 danego	 zjazdu	 jest	
przejechanie	 całej	 wyznaczonej	 trasy	 zgodnie	 z	 zasadami.	 Wynik	 końcowy	 uczestnika	 stanowi	
zsumowany	czas	obu	jego	przejazdów.		

2. Uczestnicy	 klasyfikowani	 są	 w	 ramach	 swoich	 kategorii	 wiekowych,	 w	 kolejności	 malejącej	 od	
zawodnika,	który	w	najkrótszym	czasie	wykonał	oba	zjazdy.	 
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3. Uczestnicy	zawodów	startują	z	kijkami	lub	bez	i	nie	ma	to	wpływu	na	klasyfikację	zawodnika.	

4. Klasyfikacja	końcowa	Pucharu	jest	sumą	zdobytych	punktów	w	każdych	Zawodach,	liczona	według	
wzoru:	I	miejsce:	180	pkt,	II	miejsce	120	pkt,	III	miejsce	64	punkty.	Każdy	kolejny	sklasyfikowany	
uczestnik	otrzymuje	48	punktów.		

5. Uczestnicy	 startują	 w	 ramach	 swoich	 kategorii	 wiekowych.	 Jako	 pierwsza	 startuje	 grupa	
najmłodsza	 (Smerfów),	 następnie	 Skrzaty,	 Krasnale,	 Starsze	 Krasnale,	 Elfy	 i	 Open	 Kobiety	 oraz	
Open	 Mężczyźni.	 Kolejność	 zjazdów	 w	 turze	 w	 ramach	 konkretnych	 kategorii	 wiekowych	
następuje	 wg	 przyznanego	 numeru	 startowego.	 Przewidywany	 start	 pierwszego	 zawodnika	 w	
dniu	każdych	Zawodów	to	godzina	11.30.	

6. Godzina	 zakończenia	 i	 wręczenia	 dyplomów	 każdych	 Zawodów	 ogłaszana	 jest	 po	 zakończeniu	
drugiej	tury	przejazdów	przez	uczestników	wszystkich	kategorii	wiekowych.	

7. Zgłaszanie	protestów	do	przebiegu	Zawodów	lub	wyników	indywidualnych	uczestników	następuje	
w	 formie	 pisemnej,	 w	 Sekretariacie	 Pucharu,	 w	 terminie	 do	 3	 dni	 od	 zakończenia	 Zawodów.	
Protest	zostaje	rozpatrzony	w	terminie	7	dni	od	daty	jego	wniesienia,	a	wynik	protestu	zostanie	
ogłoszony	na	stronie	 internetowej	www.winterpol.eu	lub	www.facebook.com/winterpolzieleniec	
oraz	w	Sekretariacie	Pucharu	i	ma	charakter	ostateczny.	

8. Uroczyste	zakończenie	Pucharu	i	wręczenie	dyplomów	następuje	po	zakończeniu	zawodów.		

§ 8 Nagrody	

1. Każdy	 uczestnik	 w	 zamian	 za	 udział	 w	 Zawodach	 otrzyma	 dyplom.	 Na	 dyplomach	 uczestników	
którzy	 zajęli	 1,	 2	 i	 3	miejsce	w	 danych	 Zawodach,	 pojawi	 się	 dodatkowo	 informacja	 o	 zajętym	
miejscu.		

§ 9 Odwołanie Zawodów, Niestawiennictwo Uczestnika 

1. Zawody	mogą	zostać	odwołane	przed	lub	w	trakcie	ich	trwania,	jeżeli	warunki	pogodowe	lub	inne	
czynniki,	 na	 które	 Organizator	 nie	 ma	 wpływu,	 uniemożliwią	 prawidłowe	 i	 bezpieczne	
przeprowadzenie	Zawodów.	W	takiej	sytuacji	Organizator	zastrzega	sobie	możliwość	przełożenia	
terminu	Zawodów	na	inny	termin,	bez	przeprowadzania	kolejnych	zapisów.	Informacja	o	terminie	
przełożonych	 Zawodów	 pojawi	 się	 na	 stronie	 www.winterpol.eu	 lub	 www.facebook.com/
winterpolzieleniec	oraz	w	Sekretariacie	Pucharu.	

§ 10 Odpowiedzialność odszkodowawcza organizatorów 

1. Organizator	 odpowiada	 za	 przygotowania	 terenów	 zawodów,	 w	 szczególności	 tras	 przejazdów	
oraz	za	ich	prawidłowe	zabezpieczenie.	
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2. Organizator	nie	jest	odpowiedzialny	za	urazy,	które	związane	są	z	ryzykiem	typowym	dla	tego	typu	
sportów,	w	 szczególności	nie	 jest	odpowiedzialny	 za	urazy	 spowodowane	upadkiem	uczestnika,	
zderzeń	 pomiędzy	 uczestnikami	 oraz	 za	 zderzenia	 z	 elementami	 zabezpieczającymi	 trasę	
przejazdu.	

3. Organizator	nie	odpowiada	za	rzeczy	pozostawione	i	zagubione	na	terenie	zawodów.	

4. Organizator	 Zawodów	 nie	 zapewnia	 uczestnikom	 Zawodów	 ubezpieczenia	 od	 następstw	
nieszczęśliwych	wypadków.	

§ 11 Postanowienia końcowe 

1. Podczas	przebywania	na	 stoku,	uczestnicy	mają	obowiązek	przestrzegania	 jego	 regulaminu	oraz	
wszelkich	zasad	bezpieczeństwa.	

2. Wszelkie	 pytania	 i	 sugesle	 dotyczące	 niniejszego	 regulaminu	 oraz	 Zawodów	 i	 Pucharu,	 należy	
kierować	 do	 Janka	 Fąka,	 pod	 nr	 telefonu	 603	 23	 66	 72	 lub	 do	 Sekretariatu	 Pucharu.	 Dalsze	
informacje	można	znaleźć	także	na	stronie	internetowej	www.winterpol.eu	 	oraz	w	Sekretariacie	
Pucharu.	

3. Niniejszy	regulamin	dostępny	jest	na	stronie	Internetowej	www.winterpol.eu	oraz	w	Sekretariacie	
Pucharu.	
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