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IV Wiosenny Turniej Skoczowa w Bowlingu 
w ramach kontynuacji projektu „Czas na sport!” 

 

Regulamin 

 

ORGANIZATOR:  
 

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A. 
 

CEL IMPREZY:  

1. Popularyzacja zdrowego, aktywnego sposobu spędzania czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. 

2. Popularyzacja bowlingu, aktywnego wypoczynku i rekreacji podczas gry w bowling i 

współzawodnictwa. 

3. Promowanie i reklama usług związanych z działalnością Krytej Pływalni „DELFIN” w 

Skoczowie. 
 

TERMIN I MIEJSCE:  

1. Turniej odbędzie się 30 kwietnia 2017r. (niedziela).  

2. Zbiórka i zapisy w biurze turnieju od godziny 10:00 do 10:30.  

3. Biuro turnieju znajdować się będzie na Kręgielni w Krytej Pływalni „DELFIN”, 43-430 Skoczów  

ul. Górecka 2A. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:  

1. Turniej w Bowlingu ma charakter otwarty i jest adresowany do dorosłych i młodzieży. 

2. Uczestnikami turnieju mogą być wszystkie osoby, które w dniu 30 kwietnia 2017r. zgłoszą się na 

kręgielni w budynku Krytej Pływalni „DELFIN” w Skoczowie, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A. 

3. Zapisy uczestników w dniu turnieju w biurze turnieju na kręgielni od godz. 10:00 do 10:30. Turniej  

rozpoczyna się o godz. 10:30.  

4. Osoby zgłaszające się do turnieju są zobowiązane do wypełnienia formularza zgłoszenia uczestnika 

(formularz zgłoszenia – część A). Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców 

lub opiekunów prawnych (formularz zgłoszenia – część B). 

5. Formularz zgłoszenia dostępny będzie w biurze zawodów w dniu zawodów, tj. 30 kwietnia 2017r. 

Druki można także pobrać ze strony www.basendelfin.pl 

6. Za zgodność danych zamieszczonych w zgłoszeniu odpowiada osoba podpisująca. 

7. Uczestnik powinien złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do wzięcia udziału w turnieju i wyrażenie zgody na udział w turnieju na własną 

odpowiedzialność, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru 

turnieju. Dla osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny. 

8. Uczestnik turnieju wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników oraz na publiczne podanie jego 

danych osobowych w postaci imienia i nazwiska. 

9. Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych 

poszczególnych uczestników, biorących udział w imprezie. Wizerunki i dane uczestników pozyskane 

w trakcie turnieju mogą być wykorzystane w materiałach promujących turniej i wydarzeniach 

towarzyszących, w tym w szczególności materiałach prasowych, radiowych, telewizyjnych, 

internetowych, innych materiałach graficznych. Uczestnikowi turnieju nie przysługują z tego tytułu 

żadne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi  

i danych osobowych. 

10. Uczestnicy oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych podanych  

w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb realizacji oraz udział w zawodach. 

11. Uczestnicy turnieju mogą używać wszystkich własnych rodzajów kul bowlingowych, tj. rotacyjnych, 

spare`owych oraz dostępnych na kręgielni. 

12. SOSiR na czas turnieju udostępnia dwutorową kręgielnię. 

13. Udział w turnieju jest bezpłatny. 

http://www.basendelfin.pl/
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ZASADY ZAWODÓW: 

1. Uczestnicy Turnieju w Bowlingu grają w systemie: 

a. Eliminacje – jedna pełna gra – grają wszyscy zgłoszeni zawodnicy, 

b. Finał – jedna pełna gra – grają zawodnicy z najlepszymi wynikami (pierwsza czwórka). 

2. O kolejności miejsc w finale decydować będzie suma z dwóch gier (eliminacji i finału). 

3. W przypadku jednakowych wyników, tj. sumy dwóch gier, o kolejności decyduje większa liczba 

punktów uzyskana w jednej pełnej grze. 

4. Punktacja będzie prowadzona w kategoriach: 

a. Juniorzy – do lat 16 

1. Dziewczyny 

2. Chłopcy 

b. Seniorzy: 

1. Kobiety 

2. Mężczyźni  
 

NAGRODY: 

1. Medale i dyplomy dla miejsc od 1 do 3 zgodnie z kategorią. 

2. Dyplomy za zajęcie miejsca od 4 do 6 zgodnie z kategorią. 

3. Rozdanie medali i dyplomów zostanie przeprowadzone po zakończeniu turnieju. Osoby, które nie będą 

obecne podczas rozdania nagród, otrzymają nagrody w innym terminie. 
 

PRZEPISY PORZĄDKOWE: 

1. Zawodnik biorący udział w turnieju zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu  

w szczególności zna obowiązujący regulamin turnieju, bezwzględnie stosuje się do uwag i wskazówek 

Organizatora, sprawnie przemieszcza się na swoje tory i oddaje rzuty nie powodując zbędnych opóźnień, 

swoje uwagi kieruje wyłącznie do Organizatora, a nie do innych zawodników. 

2. Zawodnicy mają całkowity zakaz ingerowania w wynik gry poprzez jego zmianę na konsoli, usuwanie 

przeszkód, samowolne rozstrzyganie sytuacji spornych. 
 

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE: 

1. Każdy chętny do udziału w turnieju bowlingu powinien osobiście zgłosić ten fakt w biurze. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszczerbki zdrowotne powstałe przed, 

w czasie oraz po zakończeniu turnieju bowlingowego.  

3. Indywidualne ubezpieczenie NW pozostawia się do uznania uczestnika. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w 

szczególności warunki uczestnictwa w turnieju i zgłasza swoje uczestnictwo w w/w zawodach. W 

przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, 

wyrażona w formie pisemnej. 

2. Zawodnicy w turnieju bezwzględnie powinni posiadać zamienne sportowe obuwie. 

3. Wszystkie zaistniałe kontrowersje, bądź inne kwestie o charakterze sportowym rozstrzygać będzie 

Organizator. 

4. We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu. 

6. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skoczowie, 43-430 Skoczów ul. Górecka 2A, oraz 

wszystkie osoby z nimi współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją 

Turnieju nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody 

rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po mistrzostwach. 

7. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

8. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione przez uczestników. 

 

 


