
 

REGULAMIN  

Zawodów na skateparku 

I. Cel zawodów: 

Popularyzacja sportów ekstremalnych: jazdy na rolkach, deskorolce, hulajnodze oraz 

aktywny wypoczynek i oczywiście dobra zabawa przy muzyce i grillu. 

II. Organizatorzy: 

Starostwo Powiatowe w Gryficach 

III. Termin i miejsce zawodów: 

 Termin zawodów: 01.06.2021r.  

 Godzina. 16.00 

 Miejsce zawodów: skatepark przy hali Gryf Arena ul. Piłsudskiego 35, Gryfice. 

 

IV. Zasady uczestnictwa w zawodach: 

1. Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest zapisanie się w dniu zawodów nie 

później niż 30 min przed startem.  

2. Aby wziąć udział w zawodach należy wypełnić oświadczenie. Osoby nieletnie 

dodatkowo muszą dostarczyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego. 

3. Zawody odbywają się w kategorii wiekowej 2006 oraz młodsi.  

Zawodnicy startują parami (2 osoby) Zawodnicy startują w przypadkowych 

parach. Każdy przejazd trwa 2 minuty. Zawody składają się z eliminacji, 

półfinałów oraz finałów. Zwycięzcą zawodów zostanie zawodnik, który 

zaprezentuje najlepsze tricki w swojej kategorii sprzętu sportowego. Organizator 

przewiduje nagrody dla najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach. 

 

V. Sposób przeprowadzenia zawodów: 

   1.  Sędziowanie odbywa się w oparciu o ogólne wrażenie, na które składa się 

następujące elementy:  

 zawartość przejazdu – liczba, stopień trudności, oryginalność i różnorodność 

poprawnie wykonanych tricków  

 dynamiczne, pewne wykonywanie tricków, świadczące o wprawie zawodnika  

 styl – płynne łączenie poszczególnych tricków (tj. ciągłość sekwencji)  

 użycie infrastruktury skateparku – ramp, boxów, poręczy itp. 

 

VI. Zgłoszenia: 

1. Wzór karty zgłoszenia dostępny na stronie internetowej www.gryfarena.com  

2. Za kompletne zgłoszenie uważa się zgłoszenie wraz ze zgodą rodziców, jeśli 

zawodnik jest niepełnoletni.  

3. Zgłoszenia indywidualne będą przyjmowane w dniu i miejscu imprezy przed jej 

rozpoczęciem. 

 

VII. Nagrody: 

1. Organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe dla zwycięzców w poszczególnych 

kategoriach: rolkach, deskorolce, hulajnodze.  

 

VIII. Postanowienia końcowe: 

1. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu. 



2. Zawodnicy obowiązkowo startują w twardych kaskach ochronnych oraz 

ochraniaczach. 

3. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, 

niepełnoletni na odpowiedzialność rodziców.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe w trakcie zawodów 

wypadki i ich skutki oraz za uszkodzenia sprzętu i zaginione rzeczy.  

5. Uczestnik biegu, wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy, akceptuje 

warunki niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych. 

6. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie 

Powiatowym w Gryficach jest: Starosta Powiatu Gryfickiego z siedzibą przy ulicy 

Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, tel. +48 91 384 64 50; Dane osobowe będą 

wykorzystane do realizacji zapisów internetowych i stacjonarnych, stworzenia list 

wyników i prezentacji ich w biurze zawodów i na stronie internetowej 

www.gryfice.pl, www.gryfarena.com (publikacja imienia i nazwiska, kategorii 

wiekowej, z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje oraz uzyskanego rezultatu 

w zawodach). Dane uczestników będą także udostępnione organizatorowi 

zawodów w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów i nie będą udostępniane 

innym odbiorcom. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich 

przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej 

celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia 

udział w zawodach. Wszystkie informacje dotyczące uczestników podane i zawarte 

w formularzu rejestracyjnym zostaną zapisane w sposób elektroniczny lub 

papierowy i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

7. W sprawach nie objętych Regulaminem decydują Organizatorzy w porozumieniu z 

Sędzią Głównym zawodów. 

8. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do zmian w programie imprezy. 

9. Organizatorzy ostrzegają, że sport jakim jest jazda na deskorolce, rolkach, 

hulajnodze  może być  niebezpieczny dla życia i zdrowia.  
 

 

http://www.gryfice.pl/
http://www.gryfarena.com/

