Regulamin
imprez rekreacyjno-sportowych:
•

"Zimowy mityng rekreacyjno-sportowy dla rodzin";

•

"Walentynkowy wieczór na lodowisku".

Strzelce Opolskie; 28 stycznia 2019 roku

Regulamin imprez:
I.

Cel
Celem organizowanych imprez jest popularyzacja wśród mieszkańców gminy
Strzelce Opolskie zdrowego stylu życia, kształtowanie postaw zdrowej
rywalizacji i integracja mieszkańców.

II.

Organizator
Organizatorem imprez są:
1) Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka – główny organizator;
2) Strzeleckie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej;
3) Strzelecka Spółdzielnia Socjalna.
Imprezy zostały objęte Honorowym patronatem Burmistrza Strzelec
Opolskich

III.

Termin imprez i miejsce organizacji
"Zimowy mityng rekreacyjno-sportowy dla rodzin": niedziela 10 lutego
2019 r. o godzinie 1600 w Dużym Parku na stoku "Kaśka";
2. "Walentynkowy wieczór na lodowisku dla par": piątek 15 lutego 2019 r.
o godzinie 1800 na lodowisku "Biały Orlik".
1.

IV.

Organizacja imprez
1. Imprezy mają charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników.
Planuje się, że maksymalna ilość osób to:
1) w „Zimowym mityngu rekreacyjno-sportowym” – 25 par (50 osób);
2) w „Walentynkowym wieczorze na lodowisku” – 20 par (40 osób)
2. Udział w imprezach mogą wziąć pary pełnoletnie lub pod opieką osoby
pełnoletniej, które zostały zarejestrowane na listach Organizatora.
3. O udziale w imprezie decydować będzie kolejność zgłoszeń.
4. Zainteresowanie pary mogą zgłosić swój udział drogą elektroniczną na
adres szs@ziemiastrzelecka.pl podając imiona, nazwiska i gminę
zamieszkania oraz nazwę imprezy.
5. Istnieje możliwość wpisania się na Listę uczestników w dniu imprezy, na
piętnaście minut przed rozpoczęciem.

V.

Warunki uczestnictwa
1. W poszczególnych imprezach mogą wziąć udział pary:
1) w których, co najmniej jedna osoba zamieszkuje na terenie
powiatu strzeleckiego;
2) wpisane na Listę uczestników, prowadzoną przez Organizatora.
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2. Udział w imprezach jest nieodpłatny.
3. Każdy uczestnik przed udziałem w danej imprezie ma obowiązek
zapoznać się z regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie
internetowej Organizatora http://www.ziemiastrzelecka.pl/ oraz na
miejscu imprezy
4. Udział w danej imprezie będzie jednoznaczny z akceptacją
niniejszego Regulaminu.
5. Udział w imprezach, to jest w konkursach rekreacyjno-sportowych
wymaga sprawności fizycznej na średnim poziomie.
6. Zaleca się, aby każda para uczestnicząca w:
1) „Zimowym mityngu rekreacyjno-sportowym” dysponowała własnymi
sankami;
2) „Walentynkowym wieczorze na lodowisku” dysponowała łyżwami
(łyżwy można wypożyczyć na lodowisku przed imprezą).

VI.

Odpowiedzialność organizatora
1.

2.
3.

4.
5.
6.

VII.

Organizator nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody
wynikłe w czasie imprezy, zarówno wobec uczestników jak i osób
trzecich.
Organizator nie ubezpiecza uczestników imprez. Każda uczestnik
imprezy może ubezpieczyć się indywidualnie.
Udział w poszczególnych imprezach jest dobrowolny i każdy uczestnik
bierze w nim udział na własną odpowiedzialność, niezależnie od
warunków pogodowych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas
imprez i za szkody wyrządzone przez uczestników.
Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy
uczestników imprezy.
Organizator ma prawo odwołać imprezę bez podania przyczyn.

Postanowienia końcowe:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Wszyscy uczestnicy w/w imprez wyrażają zgodę na publikację ich
wizerunków w relacjach z przebiegu imprez, zamieszczonych w mediach
(w tym w Internecie) oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
Udział w imprezach jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją
niniejszego Regulaminu.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego
przestrzegania.
Organizator może wykluczyć uczestnika z imprezy, w szczególności
w przypadku nie stosowania się do niniejszego Regulaminu.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
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