
REGULAMIN 

I Mistrzostw Czerwionki-Leszczyn w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie 

Pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesława Janiszewskiego  
 

Cel zawodów: 

   1. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez popularyzację jazdy na nartach oraz desce snowboardowej. 

   2. Integracja rodzin, dzieci, młodzieży oraz lokalnej społeczności poprzez sport. 

Organizator: 

    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach. 

Patronat: 

    Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski 

Termin i miejsce zawodów: 

   Zawody odbędą się w dniu 26.02.2023 r. o godzinie 10:00 w Kompleksie Istebna Zagroń, 43-470 Istebna. 

   Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do biura zawodów, oraz posiadanie kasku w przypadku wszystkich                                           

zawodników z rocznika 2005 i młodszych. 

Program zawodów: 

   godz.9.00 - 9.45 weryfikacja zawodników 

   godz.10.00 oficjalne otwarcie – start zawodów 

   ok godz. 14.00 zakończenie   

Zgłoszenia i płatność: 

Zgłoszenie i płatność należy uiścić do dnia 22.02.2023r. w kasie MOSIR ul. Wolności 2a ( 1 piętro)  

Kasa MOSiR czynna od Poniedziałku do Piątku od 7.30 –14.00 Limit uczestników -150. 

W zawodach mogą wziąć udział mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn (dowód osobisty wydany przez Burmistrza 

Czerwionki-Leszczyn). Okazanie w/w dokumentu podczas zgłoszenia. 

Opłata łączna: 

90zł - dzieci oraz młodzież do 15 roku życia 

100zł – osoby dorosłe 

W cenie udział w zawodach oraz 4 godzinny karnet stacji narciarskiej Zagroń. 

Dodatkowo organizator zapewnia ciepły posiłek dla każdego uczestnika !!!! 

 

Kaucja zwrotna w kwocie 10zł będzie pobierana w momencie wydawania karnetu na miejscu zawodów. 

 

Do zgłoszenia niezbędne jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa dziecka  oraz osoby pełnoletniej w Zawodach 

Narciarskich wraz ze zgodą na przetwarzanie wizerunku - załącznik nr. 1  i 2 do niniejszego regulaminu, 

 

 

 



Sposób wyłonienia zwycięzców: 

1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie zajętych miejsc w zjeździe na nartach następujących 

kategoriach wiekowych: 

1) DZ 1 – dzieci z rocznika 2013 i młodsi, 

2) CH 1 – dzieci z rocznika 2013 i młodsi, 

3) DZ 2 – dzieci z rocznika 2009 i młodsi, 

4) CH 2 – dzieci z rocznika 2009 i młodsi , 

5) DZ 3 – dzieci z rocznika 2005 i młodsi, 

6) CH 3 – dzieci z rocznika 2005 i młodsi, 

7) K4 – Open kobiety 

8) M4 – Open mężczyźni 

WARUNEK: min. 5 osób zgłoszonych w danej kategorii (w przypadku mniejszej liczby uczestników kategorie zostaną 

połączone) 

2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie zajętych miejsc w zjeździe na snowboardzie w następujących 

kategoriach wiekowych: 

1) DZ 1 – dzieci z rocznika 2009 i młodsi, 

2) CH 1 – dzieci z rocznika 2009 i młodsi, 

3) K2 – Open kobiety 

4) M2 – Open mężczyźni 

WARUNEK: min. 5 osób zgłoszonych w danej kategorii (w przypadku mniejszej liczby uczestników kategorie zostaną 

połączone) 

Nagrody: 

1. Dla zwycięzców w każdej kategorii wiekowej przewidziane zostały puchary lub statuetki oraz nagrody rzeczowe 

(osobno w kategorii chłopców i dziewczynek oraz mężczyzn i kobiet). 

Sprawy różne : 

1. Organizator zawodów nie odpowiada za rzeczy zaginione. Opiekunowie powinni zabezpieczyć cenne przedmioty 

własne oraz swoich dzieci. 

2. Organizator nie zapewnia transportu na miejsce zawodów. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do 

zapewnienia sobie transportu we własnym zakresie. 

3. Kwestie sporne dotyczące w/w regulaminu i sposobu prowadzenia zawodów rozstrzygają Organizatorzy. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas trwania imprezy (organizator nie ubezpiecza 

uczestników). 

5. Uczestnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność podpisując oświadczenie, że ich stan zdrowia pozwala 

na start w zawodach. 

6. Osoby niepełnoletnie startują w zawodach za zgodą  opiekunów prawnych, którzy wypełniają stosowną deklarację. 

7. Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty, jeżeli niemożność udziału w zawodach następuje po stronie 

Organizatora na podstawie paragonu otrzymanego podczas wcześniejszej wpłaty.  

8. W przypadku rezygnacji z wyjazdu, imprezy po dokonaniu wpłaty nie ma możliwości jej zwrotu. 

9. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych bądź nałożonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku ze stanem epidemii organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu 

zawodów. Uczestnicy zawodów narciarskich zobowiązani są do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów 

prawa. 

10. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu do wiadomości i zobowiązaniem do jego 

przestrzegania oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów informacyjno-marketingowych 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

11. O sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator. 

 



 

 

Załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu: 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA DZIECKA 

w I Mistrzostwach Czerwionki-Leszczyn w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie 

Ja niżej podpisana/y………………………………………………………………………………… 

                                           (imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego ) 

oświadczam, że jestem prawnym opiekunem …..…………………….……………………… 

                                                                                          (imię nazwisko dziecka ) 

i zezwalam dziecku na udział w I Mistrzostwach Czerwionki-Leszczyn w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie. 

Rok urodzenia dziecka: …………………………………. 

Jednocześni oświadczam, że: 

- zapoznałam/em się i akceptuję regulamin, 

- stan zdrowia dziecka jest mi znany i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach, które 

odbędą się w dniu 26.02.2023r. 

                                                                                                                        ………………………………………………………..….………… 

 (Czytelny podpis uprawnionej do podpisu osoby fizycznej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr. 2 do niniejszego regulaminu: 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA OSOBY PEŁNOLETNIEJ 

w I Mistrzostwach Czerwionki-Leszczyn w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie 

Ja niżej podpisana/y……………………………………………………………………………… 

                                                               (imię i nazwisko uczestnika) 

deklaruję uczestnictwo w I Mistrzostwach Czerwionki-Leszczyn w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie. 

Rok urodzenia: ………………………….. 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że: 

- zapoznałam/em się i akceptuję regulamin, 

- nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, jestem zdolny do udziału w zawodach narciarskich które odbędą się 

w dniu 26.02.2023r. oraz startuję na własną odpowiedzialność. 

 

………………………………………….………… 

(Czytelny podpis uprawnionej do podpisu osoby fizycznej) 

 


