
 
 

 

REGULAMIN 

Sąsiedzka integracja dzieci i młodzieży – zawody skatingowe 

 
 

I. ORGANIZATOR: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu. 

II. CEL ZAWODÓW: 

1. Propagowanie aktywnego wypoczynku. 

2. Promowanie jazdy na rolkach jako alternatywnej aktywności fizycznej. 
3. Promocja Skateparku przy al. Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu.  

4. Popularyzacja projektu „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz 

odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” realizowanego w ramach 

Programu Rozwój Lokalny ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu 
państwa. 

III. TERMIN I MIEJSCE: 

27 sierpnia 2022 r. w godz. 13.00-14.00 

Miejsce: Skatepark przy Hali Sportowej „Śródmieście” przy al. Jana Pawła II, Kędzierzyn-Koźle. 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Posiadanie odpowiedniego sprzętu sportowego: wrotki, łyżworolki oraz obowiązkowo kask 

chroniący głowę. 
2. Organizator zaleca ubiór chroniący ciało zawodnika np. ochraniacze. 

3. Zawodnicy do przejazdu wykorzystują własny sprzęt. 

     

UWAGA 

Osoby zarejestrowane do udziału w zawodach, które nie będą posiadać 

kasku chroniącego całą głowę w dniu zawodów nie zostaną dopuszczone 

do udziału. 

 
V. SĘDZIOWANIE I NAGRODY: 

Zawodnicy będą mieli do wykonania zadania przygotowane przez Organizatora. Dla Uczestników 

przewidziane są drobne upominki. 

VI. ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów od godz. 12.45. Udział w zawodach jest bezpłatny. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Zawodnicy biorący udział w zawodach nie płacą wpisowego. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów regulaminu. 
Wszelkie spory nie ujęte w powyższym regulaminie dotyczące zawodów rozstrzyga sędzia główny, 

a w sprawach technicznych – Organizator. 

3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników  
zawodów. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, 

zdrowotnego, OC, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód jakie mogą 

wystąpić w związku    z obecnością lub udziałem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego 

tytułu odpowiedzialności. Każdy z Zawodników startując w zawodach w pełni akceptuje 
Regulamin zawodów i startuje na własną odpowiedzialność. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 

zawodów. 



 
 

 

5. Wszyscy zawodnicy mają obowiązek startowania w kaskach ochronnych, zgodnych                               

z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa, podczas zawodów. 

6. Wszystkie niejasności lub rzeczy niezawarte w regulaminie dotyczące przejazdów są zależne 
od decyzji sędziego. 

7. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez MOSiR 

wizerunku mojego utrwalonego w postaci zdjęć i/lub filmów z Sąsiedzkiej integracji dzieci 
młodzieży- zawodów skatingowych zorganizowanych na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 

lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona 

czasowo i terytorialnie, obejmuje wszelkie formy publikacji za pośrednictwem dowolnego medium 

w związku z popularyzacją sportu oraz organizacją i promocją zawodów.  
 

Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Kędzierzynie-Koźlu 

 

 

 


