
REGULAMIN
                   XIV MIĘDZYNARODOWEGO ZJAZDU SANIAMI ROGATYMI

KOWARY – 6 lutego 2016 r.

1. ORGANIZATOR: Gmina Miejska Kowary.
2.WSPÓŁORGANIZATOR: Miejski  Ośrodek Kultury w Kowarach,  Związek Gmin Karkonoskich,  Jelenia
Struga Medical SPA, Kopalnie Podgórze, Nadleśnictwo „Śnieżka”.
3. PATRONAT HONOROWY: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.
4. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY:
• Rejestracja zawodników: w formie  zapisów internetowych do dnia 3 lutego 2016 r.  do godziny 14.00 za

pomocą  formularza  zamieszczonego  na  stronie  www.kowary.pl lub  w  godzinach  pracy  Informacji
Turystycznej  w Kowarach (tel.  75 718 24 89) do dnia  3 lutego 2016 r  do godziny 14.00.  W przypadku
wolnych miejsc istnieje możliwość zapisów w dniu zawodów. W dniu zawodów zawodnicy muszą zgłosić się
do Biura Zawodów, które mieścić się będzie przy wejściu do „Sztolni Kowary”  ul. Podgórze 55 w Kowarach.
Do startu zostanie dopuszczonych maksymalnie pierwszych 100 dwuosobowych załóg.

• Rozpoczęcie  Zjazdu:  6  lutego  2016   r.  (sobota)  godzina  10:00.  Zespoły  pobierają  numery  startowe  w
kolejności ich zgłoszeń do Biura zawodów (numery startowe i rejestracja w biurze zawodów od godz. 9:00 do
godz. 11:00).

• Trasa Zjazdu: Start – zjazd poniżej rozdroża Sulickiego, meta – parking przy Jelenia Struga Medical SPA.
Organizator  w  dniu  zawodów  poinformuje  o  dokłądnej  trasie  zjazdu.   Transport  zawodników  zapewnia
Organizator (z parkingu przy Carrefour ul. Staszica w Kowarach do placu przy Jelenia Struga Medical SPA
ul.  Podgórze 55).  O godzinach odjazdu busów zawodnicy zostaną poinformowani  na stronie internetowej
www.kowary.pl i/lub telefonicznie.

5. ZASADY ORGANIZACYJNE:
• Zawody mają charakter imprezy rekreacyjnej, w której startować mogą wszyscy uczestnicy w dwuosobowych

załogach po uprzednim zgłoszeniu uczestnictwa w wyznaczonym terminie.
• Zgłaszając się do udziału w zawodach uczestnicy potwierdzają zapoznanie się z regulaminem oraz treścią

oświadczenia znajdującego się w formularzu zgłoszeniowym:
Organizator,  wszystkie  osoby z nim współpracujące,  a także osoby związane z  przeprowadzeniem i  organizacją zawodów nie
ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub
po zawodach z winy uczestnika. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i
prawną za wszystkie szkody (powstałe z ich winy na zdrowiu i mieniu w trakcie imprezy). Przez akceptację niniejszej deklaracji
uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku
lub szkody związanej z zawodami powstałych z winy zawodnika. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku powstałego z mojej
winy nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń
służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww.
zawodach.  Zdjęcia,  nagrania  filmowe  oraz  wywiady  z  moją  osobą,  także  wyniki  z  moimi  danymi  osobowymi  mogą  być
wykorzystane przez prasę, radio, telewizję. Swoim podpisem zapewniam, ze zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu
zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą i kompletnie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Międzynarodowego Zjazdu Saniami Rogatymi
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). 
Oświadczam, że zapoznałam/em się i zgadzam się z Regulaminem imprezy pn. „XIV Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi”
która odbędzie się 6 lutego 2016 r. r. i akceptuję warunki udziału w imprezie. 
Oświadczam, że ukończyłem 18 rok życia, w przeciwnym wypadku formularz elektroniczny wypełnia mój rodzic bądź opiekun
prawny.
W przypadku rezygnacji z rywalizacji po starcie, zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie obsługę biura zawodów, w
przeciwnym razie mogę zostać obciążony kosztami akcji poszukiwania.
Przyjmuje do wiadomości, iż każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na
odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
Przyjmuję do wiadomości, że wszelkie próby wpłynięcia na wynik zawodów tzn. posiłkowanie się w trakcie jazdy innym pojazdem
czy wszelkie próby oszustwa skutkują natychmiastową dyskwalifikacją.   Po zakończeniu wyścigu, zawodnik jest zobowiązany do
oddania  numeru  startowego  wraz  z  kartą  startową  oznakowanemu pracownikowi  Organizatora.        W przypadku  zagubienia
numeru startowego lub znacznego jego zniszczenia uczestnik ponosi jego koszt  w wysokości do 20 zł. 

• Impreza nie ma charakteru imprezy masowej.
• Impreza ma charakter zabawy na świeżym powietrzu a nie profesjonalnych zawodów. Należy o tym pamiętać

w trakcie rozgrywania poszczególnych konkurencji i ewentualnych roszczeń w kierunku sędziów. Skargi i
wnioski dot. Organizacji zawodów jak również wyników końcowych należy składać do samego Ducha Gór.
Okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosków jest nieograniczony i zależy jedynie od dobrej woli samego
Karkonosza. 

• Załogi startują w odstępach czasowych w zależności od liczby uczestników.
• Przez cały zjazd przynajmniej jeden z zawodników musi pozostawać na saniach - podczas konkurencji -

zjazd saniami.

http://www.kowary.pl/
http://www.kowary.pl/


• Zawodnicy  będą  wykonywać  zadania  wskazane  przez  Organizatora  jako  dodatkowe  konkurencje
sprawnościowe: rzut śnieżką do dzwonków, konkurs wiązania stosu drewna, konkurencja przecinania pieńka.
Wyniki  tych  konkurencji  będą  oceniane  przez  sędziów.  Liczyć  się  będzie  również  czas  zjazdu  na
wyznaczonym odcinku. 

6. ZASADY KONKURENCJI:
•  Zjazd na saniach odbywać się będzie w ustalonych odstępach czasowych. Godziny gotowości na starcie dla
poszczególnych załóg będą zapisane na Karcie Startowej
• Kolejność rozegrania poszczególnych konkurencji jest dowolna (oprócz zjazdu na czas).
7. KATEGORIE: W zawodach zastosowany zostanie następujący podział na kategorie:
a) Ogólna 
b)  „Najoryginalniejszy Strój”.
8. WARUNKI UCZESTNICTWA:
• Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
• Uczestnicy zawodów pokrywają koszty dojazdu do Kowar we własnym zakresie.
• Osoby poniżej 16 roku życia startują wyłącznie w parze z opiekunem (osobą pełnoletnią).
• Uczestnicy winni złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem przed startem.
• Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
• Po zakończeniu zawodów uczestnicy mają  zapewniony ciepły posiłek (talon zostanie wydany po oddaniu

koszulki startowej).
9. NAGRODY: Za pierwsze trzy miejsca pamiątkowe statuetki oraz nagrody ufundowane przez sponsorów. 
10. ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW:  Wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu zawodów przy Jeleniej
Strudze Medical SPA około godziny 15:00.
11.  POSTANOWIENIA  DODATKOWE:  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  lub  zmiany
formuły zawodów w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych. W takim przypadku poinformuje o tym
uczestników w najkrótszym możliwym terminie.

        ORGANIZATOR


