REGULAMIN MIĘDZYKLASOWYCH
MISTRZOSTW W BOWLINGU SPORTOWYM SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I. Cel:
1. Promocja i popularyzacja bowlingu sportowego wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu powiatu
Wrocławskiego.
2. Integracja społeczności szkolnej.
3. Selekcja utalentowanej młodzieży.
4. Propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców miasta i powiatu.
II. Organizator:
Kręgielnia Sky Bowling we Wrocławiu.
III. Uczestnictwo:
Turniej przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w wieku 7– 15 lat.
Zgłaszanie udziału w mistrzostwach:
1. Warunkami przystąpienia do fazy eliminacyjnej są:
a) rezerwacja torów na minimum 60 minut w ramach „Oferty dla szkół”, dokonana w dniach od 01.02.2019 do
20.05.2019 drogą mailową (kontakt@skybowling.pl) lub przez kalkulator online dostępny na stronie
www.skybowling.pl, przypadająca na termin, w którym odbywać się będzie faza eliminacyjna (tj. od 10.02.2019 do dnia
20.05.2019) oraz
b) zgłoszenie klasy do udziału w Mistrzostwach: telefonicznie (tel. 717128222, 717128333), e-mailem
(kontakt@skybowling.pl) lub osobiście w kręgielni SkyBowling przy ul. Powstańców Śląskich 95 we Wrocławiu,
najpóźniej w dniu wizyty przed rozpoczęciem gry.
2. Udział w fazie eliminacyjnej Mistrzostw jest odpłatny. Obowiązują warunki i ceny z „Oferty dla szkół”, dostępnej na
stronie www.skybowling.pl. Udział w finale Mistrzostw jest nieodpłatny.
IV. Zasady rozgrywek:
1. Rozgrywki fazy eliminacyjnej odbywać się będzie od dnia 10.02.2019r. do dnia 20.05.2019r.
2. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone bez podziału na kategorie wiekowe.
3. Uczestnicy Mistrzostw po 10-minutowej rozgrzewce rozpoczną grę właściwą. Suma punktów z jednej pełnej gry
zdobytych przez czterech najlepszych uczniów danej klasy stanowi o wyniku danej klasy w fazie eliminacyjnej.
4. W przypadku kilku wizyt jednej klasy, liczy się najlepszy wynik spośród wszystkich wizyt.
5. Klasyfikacja Mistrzostw będzie prowadzona i na bieżąco uaktualniana na stronie www.skybowling.pl
6. Po zakończeniu fazy eliminacyjnej, 4 najlepsze klasy zostaną zaproszone na Finał Mistrzostw.
Po czterech reprezentantów danej klasy rozegra ze sobą pojedynki półfinałowe oraz finał i mecz o 3 miejsce.
7. W Mistrzostwach uczestnicy nie mogą używać ułatwień (barierek dla dzieci tzw „bumpers” oraz zjeżdżalni do kul).
V. Postanowienie końcowe.
1. Każdy z uczestników Mistrzostw zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń
w obiekcie, przed skorzystaniem z tych urządzeń oraz do przestrzegania regulaminu kręgielni oraz instrukcji. W razie
jakichkolwiek wątpliwości, pytań lub sytuacji zagrożenia Osoba korzystająca z kręgielni jest zobowiązana do
natychmiastowego zaprzestania gry i wezwania obsługi kręgielni. Osoba korzystająca z usług kręgielni jest
odpowiedzialna za przestrzeganie Regulaminu przez wszystkie osoby, które wraz z nią korzystają z zamówionych torów.
2. Organizator Mistrzostw zapewnia pierwszą pomoc medyczną przy urazach powstałych w trakcie meczów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w turnieju osób chorych i wynikających z tego wypadków
i urazów. Zaleca się, aby zawodnicy biorący udział w turnieju przeszli uprzednio badania lekarskie. Uczestnicy
Mistrzostw nie są objęci ubezpieczeniem od NNW. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
kontuzje i wypadki podczas Mistrzostw spowodowane z winy uczestnika oraz za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe
podczas rozgrywania Mistrzostw.
3. Za nieprzestrzeganie regulaminu Mistrzostw, regulaminu kręgielni i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z turnieju.
Karę orzeka organizator.
4. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest organizator.
VI. Nagrody.
1. Nagrodami w Mistrzostwach są:
I miejsce- 4 x Tablet Samsung Galaxy Tab E SM-T560 Wi-Fi
II miejsce- 4 x Voucher do wykorzystania w kręgielni o wartości 100zł
III miejsce- 4 x Voucher do wykorzystania w kręgielni o wartości 50zł
2. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

