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REGULAMIN  
ZAWODÓW SKATEBOARDINGOWYCH  

ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA SKATEPARKU W GNIEWIE 
 
 
MIEJSCE, DATA I NAZWA IMPREZY: 
 
Nazwa: Inauguracja sezonu na skateparku WeberSkok  
Miejsce: teren Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gniewie  
Data: 12 maj 2018 r. (sobota) w godz. 14:00 – 18:00 
 
ORGANIZATORZY:  
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie  
Zakład Produkcji Kruszyw w Gniewie 
 
CEL IMPREZY:  
Popularyzacja sportów ekstremalnych, aktywnego wypoczynku oraz integracja lokalnych 
mieszkańców w duchu zdrowej rozrywki.  
 
REGULAMIN: 
 

1. Zawody rozgrywane będą w formie amatorskich zawodów skateboardingowych. 

2. Zawody skateboardingowe odbędą się w formie przejazdów. Sędziowie oceniają 
stopień trudności ewolucji, styl oraz kreatywność. 

3. W zależności od ilości zgłoszonych zawodników zawody w każdej kategorii mogą 
zostać podzielone na część eliminacyjną i finał.  

4. Zawodnicy skateboardingu zostaną podzieleni na dwie kategorie wiekowe, tj. poniżej 
oraz powyżej 15 roku życia.  

5. Sędziami w zawodach będą doświadczeni skateboarderzy wcześniej wyznaczeni 
przez Organizatora.  

6. Zawody będą rozgrywane w godzinach podanych przez Organizatora.  

7. Zgłoszenia zawodników odbywają się w dniu zawodów w wyznaczonym przez 
Organizatora miejscu na terenie skateparku. W przypadku osób niepełnoletnich 
wymagane jest dostarczenie zgody rodzicielskiej na udział w wydarzeniu. 

8. Organizator sugeruje, by korzystający ze skateparku używali kasków ochronnych 
i ochraniaczy kończyn.  

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenie 
ciała oraz jakiekolwiek straty, kradzieże lub szkody w mieniu - startujących i gości - 
powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.  
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10. W zawodach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu lub 
innych środków odurzających. Jednocześnie zabrania się:  

 palenia tytoniu, wnoszenia alkoholu lub innych używek na teren zawodów,  
 wnoszenia przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla uczestników imprezy, 
 chodzenia po konstrukcjach, przebywania w strefie najazdów i zeskoków,  
 wprowadzania psów,  
 zaśmiecania terenu skateparku.  

 

11. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowywania się w sposób 
niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania postanowień 
Regulaminu, jak również stosowania się do zaleceń Organizatora.  

12. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy, jak również zawodników, może 
zostać utrwalony na materiałach fotograficznych i filmowych.  

13. Poprzez wpisanie się na listę uczestników zawodnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne 
i nieograniczone użycie ich wizerunku w materiałach promocyjnych oraz 
informacyjnych związanych z wydarzeniem.  

14. Po podpisaniu przez zawodnika listy startowej uznaje się, iż zawodnik zapoznał się 
z regulaminem i zgadza się na jego warunki.  

15. Organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe dla zawodników za zajęcie 1-3 
miejsca w zawodach.  

16. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.  

17. Struktura zawodów uzależniona będzie od ilości zgłoszeń chętnych do startu w 
zawodach.  

18. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaistniałe w trakcie zawodów 
wypadki i ich skutki oraz za uszkodzenia sprzętu i zaginione rzeczy.  

19. W sprawach nie objętych Regulaminem decydują Organizatorzy w porozumieniu z 
sędzią zawodów.  

20. Każdy uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo 
podczas obecności na torze i kierowanie się zasadą fair-play w trakcie zawodów.  

21. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do zmian w programie imprezy.  

22. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas trwania zawodów. 
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Wymiary tafli skateparku oraz rozmieszczenie elementów skateparku 

 

 

 
1. Minirampa + Bank Ramp 
2. Poręcz 
3. Grinbox 
4. Funbox 
5. Quarterpipe 


