Rodzinny Turniej Gry w Kręgle
Regulamin
I. Cel zawodów:
a) zacieśnianie więzi rodzinnych przez współzawodnictwo,
b) rozwijanie koncentracji i sprawności fizycznej,
c) sposób na spędzenie czasu wolnego.
II. Organizator turnieju:
Park Wodny „Relax”
III. Miejsce i termin zawodów:
Kręgielnia 2 – torowa w Parku Wodnym „Relax”
IV. Zgłoszenia i sprawy organizacyjne.
1. W zawodach mogą brać udział rodziny, jeden z uczestników do 13 lat.
2. W skład drużyny wchodzą 3 osoby plus 1 zawodnik rezerwy.
3. Uczestnictwo w turnieju jest bezpłatne.
4. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia drogą mailową (na adres:
sport@wodnyrelax.pl) lub (zgłosić telefonicznie pod numer: 502684685) podając
nazwisko rodziny i numer kontaktowy telefonu. Zapisy do 11.10.2019r.
5. Każdy uczestnik ubezpiecza się od nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
6. Data turnieju niedziela 13 października, godzina 14:00.
V. Przepisy i zasady gry w kręgle (ustalenia organizacyjno-porządkowe):
W turnieju obowiązuje system punktowy.
Każda 3 osobowa rodzina w dowolnym składzie weżnie udział w jednej rundzie,
Po każdej serii rzutów odpada rodzina, która zdobyła najmniejszą ilość punktów.
Eliminacje trwają do wyłonienia 2 najlepszych zespołów rodzinnych.
Zwycięzcą turnieju zostaje rodzina mająca na koncie największą liczbę punktów.
O kolejności miejsc od 3 do 4 decyduje ilość punktów zdobytych w eliminacjach.
VI. Nagrody – Miejsce od I-IV możliwość skorzystania z oferty Parku Wodnego
„Relax”, pływalni, kręgielni.
I Miejsce – 8 godzin na pływalni, 1 godzina kręgli
II Miejsce – 4 godziny na pływalni, 1 godzina kręgli
III Miejsce – 2 godziny kręgli
IV Miejsce – 1 godzina kręgli
V. Postanowienia końcowe:
1. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów.
Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z OSWIADCZENIEM: Informuję, że znam regulamin Rodzinnego
Turnieju Gry w Kręgle organizowanego przez Park Wodny „Relax” w Świdwinie. Niniejszym oświadczam, że
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizatora, zgodnie z art. 13 ust.1i2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE ( ogólne o ochronie danych) ( Dz.Urz.UE.L NR 119, str. 1 zwanego
dalej „RODO”

