Regulamin cyklu turniejów tenisowych „O puchar salonu Albero”

I) Organizator
1) Organizatorem cyklu turniejów tenisowych „O puchar firmy Albero”, zwanego dalej turniejem
jest Szkoła Tenisa Tomasz Piekarski oraz MOSiR Bytów.
2) Strony internetowe z kontaktem do organizatorów www.tenisbytow.pl, www.mosir-bytow.pl

II) Cele i założenia
1) Popularyzacja tenisa ziemnego jako atrakcyjnej dyscypliny sportowej.
2) Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców powiatu
bytowskiego.

III) Termin i miejsce
1) Cykl 5-ciu turniejów odbędzie się od czerwca do września 2013 roku na boisku „Orlik” przy
Gimnazjum nr 1 w Bytowie, ul. Mierosławskiego 7.
2) Daty turniejów to 30.06, 14.07, 28.07, 18.08, 01.09.
3) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i miejsca turnieju, przy czym Uczestnik
zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez zmieszczenie przez Organizatora informacji na
stronie www.tenisbytow.pl oraz lokalnej prasie najpóźniej 4 dni przed turniejem.

IV) Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa
1) Każde dziecko chcące wziąć udział w turnieju zobowiązane są dostarczyć do Organizatora
„Oświadczenie Rodzica/Opiekuna Prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach
rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę
na udział w Imprezie osoby niepełnoletniej i biorącego za niego odpowiedzialność.
2) Przed przystąpieniem do zawodów każdy uczestnik zobowiązany jest wypełnić formularz
zgłoszeniowy przygotowany przez organizatora. Podpisanie formularza oznacza zapoznanie
się z regulaminem.
3) Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do robienia zdjęć
i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych
materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem turnieju na potrzeby reklamowe,
promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowotelewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
4) Uczestnicy oraz osoby trzecie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu „Orlika”.
5) Udział w turnieju jest bezpłatny.

V) Klasyfikacje i nagrody

1) Nagrody


Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowe dyplomy i drobne upominki na każdym
turnieju.



Najlepsza trójka każdej kategorii w klasyfikacji generalnej otrzyma puchary oraz nagrody.

Do klasyfikacji generalnej będą brane najlepsze wyniki z trzech turniejów.
VI) Postanowienia końcowe
1) Impreza odbędzie się pod warunkiem sprzyjających warunków pogodowych
2) Organizator zapewnia na miejscu toalety oraz szatnie, przy czym nie odpowiada za rzeczy
wartościowe pozostawione w niej.
3) Wyniki opublikowane będą na stronie www.tenisbytow.pl.
4) Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Imprezy.
Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego
lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń,
poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w
związku z obecnością i/lub uczestnictwem w turnieju
5) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i
ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
6) W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Regulamin zatwierdzili Organizatorzy: Szkoła Tenisa Tomasz Piekarski oraz Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Bytowie

