
 

 
 

 

 

 

REGULAMIN  

OLSZTYNEK EXTREME JAM 2016 

 

Organizatorzy 

 

Miejski Dom Kultury w Olsztynku, Młodzieżowa Rada Miejska w Olsztynku 

 

Termin i miejsce rozgrywania zawodów 

 

Zawody odbędą się 18 czerwca 2016 roku na skateparku w Olsztynku przy ulicy Behringa  

w godz. 11:00 – 14:00. 

 

Warunki uczestnictwa 

1. Zgłoszenia i zapisy odbywają się w dniu zawodów, przy skateparku  

w godzinach 10:00-11:00, 

2. Każdy zawodnik zobowiązany jest wypełnić oświadczenie (Załącznik Nr 1) i przedstawić 

dokument tożsamości zaświadczający o ukończeniu 18 lat, 

3. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia zobowiązani są dostarczyć pisemną zgodę 

rodziców, lub pełnoletniego opiekuna na udział podopiecznego w zawodach  

(Załącznik Nr 2), 

4. Zalecane jest używanie kasków, nałokietników, nakolanników i innych ochraniaczy  

w celu zabezpieczenia się przed skutkami ewentualnych upadków, 

5. Udział w zawodach jest bezpłatny i odbywa się na własną odpowiedzialność. 

6. Wszyscy uczestnicy zobowiązania są do przestrzegania regulaminu skateparku.  

 

Zasady rozgrywania zawodów 

 

1. Zawody rozgrywane będą po przeprowadzeniu rozgrzewki. 

2. Czas trwania przejazdu określi Organizator w dniu zawodów. 

3. Sędziowie oceniać będą umiejętności, skalę trudności ewolucji i widowiskowość 

przejazdu każdego z zawodników. 

4. Wszystkie kwestie sporne podczas zawodów, nie ujęte w Regulaminie, będą rozstrzygane 

przez grono sędziowskie. 

 

Kategorie 

 

Zawody odbywają się w trzech kategoriach, bez podziału na klasy wiekowe i płeć: 

I. Hulajnoga, 

II. BMX (rowery), 

III. Deska. 

 



 

 
 

 

 

 

 

Nagrody 

 

1. Pula nagród w zawodach wynosi 1 000 zł 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizatorzy, koordynatorzy oraz wszystkie osoby z nimi współpracujące, a także osoby 

związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za 

szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po 

zawodach. 

2. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.  

3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone 

szkody.  

4. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być 

wykorzystane w Internecie, prasie, radio i telewizji.  

5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo podczas 

obecności na torze i kierowanie się zasadą fair play w trakcie zawodów. 

6. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania 

zawodów w danej kategorii. 

7. Wszystkie sporne kwestie nie objęte tym Regulaminem będzie rozstrzygał Organizator.  

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu 

 

Kontakt z Organizatorem 

 

Miejski Dom Kultury w Olsztynku 

ul. Chopina 29 

11-015 Olsztynek 

Tel. (89) 5192 201 

E-mail: mgok@olsztynek.com.pl 
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Załącznik Nr 1 

do Regulaminu  

OLSZTYNEK EXTREME JAM 2016 

 

 

 

Oświadczenie dla osób pełnoletnich 

 

 

Imię i nazwisko osoby niepełnoletniej biorącej udział w zawodach:  

 

............................................................................................... 

 

Niniejszym oświadczam, że ogólny stan mojego zdrowia pozwala, abym mógł wziąć udział  

w organizowanych zawodach, które odbędą się na skateparku przy ulicy Behringa  

w Olsztynku w dniu 18 czerwca 2016 roku w godzinach 11:00-14:00. 

Zrzekam się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego 

zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję  

do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku  

do Organizatora.  

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Olsztynek Extreme Jam 2016 oraz 

jestem świadomy jego postanowień i w pełni je akceptuję.  

 

 

dnia....................................... ................................................... 

Podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Załącznik Nr 2 

do Regulaminu  

OLSZTYNEK EXTREME JAM 2016 

 

 

 

Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego 

o zdolności dziecka do udziału w zawodach Olsztynek Extreme Jam 2016 

 

Imię i nazwisko osoby niepełnoletniej biorącej udział w zawodach:  

 

............................................................................................... 

Imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna prawnego oraz seria i nr dowodu osobistego:  

 

............................................................................................... 

 

Ja wyżej wymieniony, jako Rodzic/Opiekun prawny, wyrażam zgodę na udział mojego 

syna/córki ......................................................... w zawodach Olsztynek Extreme Jam 2016  

(termin: 18 czerwca 2016 roku) organizowanym przez Młodzieżową Radę Miejską  

w Olsztynku oraz Miejski Dom Kultury w Olsztynku. Jednocześnie oświadczam, że stan 

zdrowia osoby niepełnoletnia, za którą biorę pełną odpowiedzialność pozwala jej na udział  

w tego typu imprezie rekreacyjno-sportowej.  

Oświadczam, że mam świadomość ryzyka związanego z uprawianiem tej dyscypliny, 

jednocześnie zwalniam Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności wobec podopiecznego  

i mnie. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Olsztynek Extreme Jam 2016 oraz 

jestem świadomy jego postanowień i w pełni je akceptuję.  

 

 

dnia....................................... ................................................... 

Podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego 

 


