REGULAMIN I MISTRZOSTW LSO DIECEZJI RZESZOWSKIEJ W SLALOMIE
Rzeszów/Świątkowa Wielka, 17 lutego 2018 r.

1. Głównymi organizatorami mistrzostw (zwanymi dalej Organizatorem) są:
- Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej,
- ks. Tomasz Blicharz, diecezjalny duszpasterz LSO,
- Dawid Biesiadecki-Dziuba, animator (parafia Wszystkich Świętych w Kolbuszowej)
2. Współorganizatorami mistrzostw są:
- Kacper Lawera (parafia św. Barnaby Ap. w Warszawie),
- parafia Miłosierdzia Bożego w Jaśle.
3. Celami mistrzostw są:
- popularyzacja narciarstwa alpejskiego i snowboardu wśród ministrantów i lektorów
diecezji rzeszowskiej oraz wśród ich księży-opiekunów,
- wyłonienie najlepszych zawodników,
- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
4. Turniej odbędzie się 17.02.2017 r. (sobota) na stoku „Mareszka” w Świątkowej
Wielkiej.
5. Uczestnikami mistrzostw mogą być tylko członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza
(ministrant/lektor/animator/ceremoniarz) z parafii diecezji rzeszowskiej oraz księża
moderatorzy (opiekunowie ministrantów oraz proboszczowie z parafii diecezji
rzeszowskiej).
6. Biuro zawodów przy stoku w dniu zawodów w godzinach 8:30 – 9:15.
7. Spotkanie organizacyjne o 9:00.
8. Oglądanie trasy w godzinach 9:20 – 9:45.
9. Pierwszy start pierwszego przejazdu o godzinie 10:00.
10. Pierwszy start drugiego przejazdu odbędzie się 10 minut po zakończeniu ostatniego
pierwszego przejazdu.
11. Dekoracja zwycięzców odbędzie się 30 minut po zakończeniu drugiego przejazdu.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany daty i/lub miejsca zawodów
m. in. z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub technicznych na
stoku, przy czym Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony przez
organizatorów.
W przypadku odwołania zawodów każdemu jest zwracana opłata startowa. Dokonanie
zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora
żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.
13. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest prawidłowe wypełnienie i zatwierdzenie
(wysłanie) Elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego (dostępnego na stronie
internetowej zawodów i w Systemie Timedo pod adresem http://system.timedo.pl)
oraz dokonanie Opłaty rejestracyjnej (35 zł/os.).
14. Wypełnienie Elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego i dokonanie Opłaty
rejestracyjnej, o której mowa w punkcie 13. jest jednoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu.
15. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym
Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.
U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników
wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku,
podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych
z uczestnictwem w zawodach na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość
ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na
wszelkie inne potrzeby promocyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator
zastrzega sobie również prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez ograniczenia
terytorialnego wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań
dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały,
wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach
elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach,
magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane
na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów związanych
z działalnością prowadzoną przez Organizatora. Uczestnik oświadcza, że Organizator,
nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych
z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.
17. W trakcie trwania zawodów wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do założenia
i noszenia na wierzchu koszulki z numerem startowym oraz zapiętego, sztywnego
kasku. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania i odmowy udziału
w zawodach każdego Uczestnika, który nie będzie ubrany w powyższy sposób.
18. Organizator zapewnia ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu
i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia
pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także
transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża
zgodę na powyższe działania. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w
zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i
zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w
tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
20. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest okazanie w biurze
zawodów „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do
udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna
prawnego, wyrażającego zgodę na udział w zawodach osoby niepełnoletniej i
biorącego za nią odpowiedzialność.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego
stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w zawodach. Uczestnik
zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie
do uczestnictwa w zawodach, w szczególności zasad fair play.
22. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi, oprócz sytuacji odwołania zawodów.
Można dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników zawodów lub przenieść
wniesioną opłatę na rzecz innego Uczestnika.
23. Organizator przyjmuje opłaty rejestracyjne na numer konta podany w
podsumowaniu zgłoszenia w Systemie Timedo (do 10 lutego br.) lub osobiście
gotówką (do chwili rozpoczęcia zawodów).
24. Za niezwrócenie po zawodach wypożyczonej w Biurze Zawodów koszulki z numerem
startowym pobierana będzie opłata w wysokości 100zł.

25. W zawodach prowadzona będzie Klasyfikacja Indywidualna z podziałem na kategorie
wiekowe (oddzielnie narciarze i snowboardziści), które będą ustalone do dnia
rozpoczęcia zawodów na podstawie zgłoszeń i podane do wiadomości przed
rozpoczęciem zawodów.
26. Planowane są dwa przejazdy, jednak w wypadku niedostatecznych warunków na
stoku możliwe jest skrócenie zawodów do jednego przejazdu.
27. Zwycięzcą w danej kategorii zostanie Uczestnik, który uzyska najkrótszy czas spośród
wszystkich możliwych przejazdów.
28. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w kategorii w Klasyfikacji Indywidualnej
otrzymają dyplomy, statuetki lub medale a zwycięzcy - puchary.
29. Możliwe jest oglądanie trasy przez Uczestników zawodów przed rozpoczęciem
startów. Jedyną dopuszczalną formą zapoznania się z trasą jest zjazd ześlizgiem obok
trasy zawodów.
30. W ramach Opłaty Rejestracyjnej Uczestnik otrzymuje:
- Przygotowaną trasę zjazdową,
- Zabezpieczenie medyczne,
- Ubezpieczenie NNW,
- Karnet uprawniający do skorzystania ze stoku,
- Obiad w dniu zawodów.
31. Karę dyskwalifikacji otrzyma Uczestnik, który dopuści się złamania regulaminu,
w szczególności przez:
- Nieukończenie jednego z zaplanowanych przejazdów,
- Mylne założenie lub niezałożenie numeru startowego.
- Niezałożenie kasku.
32. Odwołania do nałożonych kar przyjmuje Organizator w Biurze Zawodów w formie
pisemnej do 20 min. po zakończeniu zawodów.
33. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub
częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne
postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.
34. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
35. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
Dodatkowe informacje:
Celem zgłoszenia się do zawodów należy utworzyć konto w systemie Timedo
i zarejestrować się na turniej pod adresem:
https://system.timedo.pl/pl/publiczny/impreza/287/uczestnicy
Bliższe informacje o zawodach, a także wyjaśnienie wszelkich wątpliwości jest
możliwe pod adresem mailowym lsoslalom2018mistrzostwa@gmail.com lub pod numerem
telefonu 693 335 267 (Dawid Biesiadecki-Dziuba).
Istnieje możliwość rezerwacji miejsca noclegowego z kolacją i śniadaniem (z piątku
na sobotę) w pobliskim ośrodku w Kotanii. Na ww. adres mailowy można przesyłać pytania
i ewentualne zgłoszenia.

