REGULAMIN ZAWODÓW HULAJNOGOWYCH - SCOOTER JAM
JULIADA 2019

I. Miejsce, czas
1. Zawody odbędą się w dniu 14 lipca 2019r.
2. Rozgrywki odbywają się na Rynku Głównym w Krakowie.
II. Zgłoszenia
1. Kartę zgłoszeniową można pobrać na stronie internetowej www.juliada.org.pl
2. Wypełnioną i podpisana kartę zgłoszeniową należy:
- przesłać skan zgłoszenia w wersji elektronicznej do 09 lipca 2019 na adres e-mail:
juliada@siemacha.org.pl w temacie wiadomości z dopiskiem “Zawody Hulajnogowe -Scooter Jam”
- oryginały dostarczyć do recepcji turnieju, która znajdować się będzie w biurze zawodów JULIADA
2019 na Rynku Głównym w dniu 14.07.2019
4. Termin zgłoszeń do udziału w zawodach upływa 09.07.2019r.o godz. 18:00
5. 11.07.2019 r. do godziny 15: 00 zostanie udostępniona na stronie internetowej www.juliada.org.pl
lista uczestników. Każdy z zawodników ma obowiązek zweryfikować, czy znajduje się na tej liście. Do
godziny 18:00 będzie możliwa ewentualna korekta listy. Po tej godzinie lista zostanie ostatecznie
zamknięta. Ewentualne reklamacje proszę zgłaszać na numer telefonu +48 661 011 023
6. Ze względu na limit zawodników biorących udział w zawodach poszczególnych kategorii w
kwalifikacjach zawodników decyduje pierwszeństwo zgłoszeń zespołów.
7. Zakwalifikowane osoby zapoznają się z ostatecznym systemem rozgrywek na stronie internetowej
www.juliada.org.pl w dniu 12.07.2019r. od godziny 15.00.
III. Kategorie
1. Na podstawie wieku zawodników organizatorzy dokonają kwalifikacji osób, które ostatecznie
wezmą udział w zawodach .
2. Wstępna rejestracja będzie prowadzona do ilości 16 zawodników(w każdej kategorii wiekowie),
lecz kolejność rejestracji nie będzie odnotowana przez osoby je prowadzące.
3. Organizatorzy determinując wiek uczestnika bazują na roku urodzenia.
4. Po zakończeniu rejestracji organizatorzy dokonają na podstawie kart zgłoszeniowych analizy
zgłoszeń, przydzielając zawodników do określonych kategorii:
Junior

OPEN

a). do 11 roku życia (2008 i młodsi)

b). powyżej 11 roku życia (2007 i starsi)

5. Zawodnik może występować tylko i wyłącznie w jednej kategorii rozgrywek.

6. Druk Oświadczenia musi być podpisany przez osoby pełnoletnie (18 lat) lub przez rodziców (ew.
opiekunów prawnych) w przypadku zawodników poniżej 18 roku życia. Po zamknięciu rejestracji
żadne zmiany danych nie będą wprowadzane.
7. Osoby zakwalifikowane do turnieju są proszone o zachowanie w grach zasad „fair play”.
8. Osoby, które będą się zachowywać w sposób agresywny w stosunku do innych zawodników
sędziów, organizatorów zostaną ukarane dyskwalifikacją.

IV. Przepisy gry
1. System zawodów ma charakter pucharowy, każda osoba zakwalifikowana do rozgrywek ma
zagwarantowany jeden przejazd. W zawodach może brać udział maksymalnie 16 uczestników.
2. Rywalizacja polega na bezpośrednich pojedynkach między uczestnikami. Uczestnicy wykonują
przejazdy pomiędzy sobą w których w ciągu 1 minuty muszą wykonać jak najwięcej trików. Zwycięzca
który wykonał więcej udanych trików kwalifikuje się do dalszych gier, pokonany odpada z rywalizacji.
Sędziowie punktują kreatywność, wykorzystanie przeszkód oraz trudność trików.
3. Każda runda odbywa się na skateparku o wymiarach min 20m x 20 m
4. Zawody odbywają się w kategoriach, zdeterminowanych przez wiek zgłoszonych i
zakwalifikowanych
5. Decydujące zdanie w wszystkich sporach posiada Sędzia Główny Zawodów.
V. Nagrody
1. Organizator zapewnia puchar dla miejsc 1-3 oddzielnie dla poszczególnych kategorii.
2. Organizator zapewnia nagrody za miejsca 1-3 oddzielnie dla poszczególnych kategorii.
3. Pokwitowanie odbioru nagrody jest obowiązkowe dla wszystkich uczestników odbierających
nagrodę.
VI. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem wszelkich przekazywanych w ramach imprezy sportowo-rekreacyjnej Juliada 2019 danych
osobowych jest Stowarzyszenie SIEMACHA z siedzibą w Krakowie, ul. Długa 42, 31-146 Kraków.
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko uczestnika, celem zapewnienia jego udziału w wydarzeniu, ochrony i bezpieczeństwa
imprezy,
b) dane adresowe i kontaktowe uczestnika, celem zapewnienia prawidłowej komunikacji i wymiany
informacji dotyczących wydarzenia,
c) wizerunek uczestnika oraz widza – w zakresie utrwalania i zamieszczania na portalach społecznościowych i
stronach internetowych organizatora imprezy – w celach promocyjnych.
3. Przetwarzanie wyżej wskazanych danych następuje w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, w ramach
realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w oparciu o art. 6 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz w oparciu o art. 81 Ustawy

z dnia 4 lutego 1999 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83; dalej: Prawo autorskie).
4. Administrator może przekazywać przetwarzane dane osobowe zaufanym podmiotom, z którymi
w ramach organizacji wydarzenia, w szczególności np. fotograf, firma ochroniarska.
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo zgłoszenia wniosku o wgląd w swoje dane, usunięcie i sprostowanie
ich, ograniczenie przetwarzania lub przeniesienia do innego podmiotu. Przysługuje jej również prawo
zgłoszenia skargi do organu nadzorczego.
6. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującymi, w tym z RODO.
7. Zaakceptowanie regulaminu przez udział w wydarzeniu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzania danych osobowych w zakresie wskazanym powyżej. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w
każdym czasie wycofać wyrażoną zgodę.

VII. Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu imprezy w zależności od jej przebiegu.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad prowadzenia turnieju po wcześniejszym uzgodnieniu
tego z sędziami i uczestnikami zawodów.
3. Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu turnieju streetballu.
4. W wyjątkowych sytuacjach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania turnieju bez podania
przyczyny.
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
6. Organizatorzy nie pokrywają zwrotu kosztów podróży i noclegu.
7. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
8. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
9. Każdy uczestnik turnieju obowiązany jest do posiadania dowodu tożsamości
(legitymacja szkolna, paszport lub dowód osobisty) w celu weryfikacji.
11. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : +48 661 011 023
Telefon jest aktywny od 17.06.2019 od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00- 20:00

