REGULAMIN
Myślenickiego Festiwalu Tenisa Stołowego
Rozdział I – Postanowienia ogólne
§1
„Myślenicki Festiwal Tenisa Stołowego” zwany dalej Festiwalem jest ogólnodostępną,
coroczną
imprezą
organizowaną
przez
Międzyszkolny
Ośrodek
Sportowy
w Myślenicach przy współpracy Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta i Gminy
w Myślenicach.
Rozdział II – Zasady udziału
§2
1. Festiwal rozgrywany jest w następujących kategoriach:
• Szkoły Podstawowe i młodsi, dziewczęta i chłopcy
• Gimnazja, dziewczęta i chłopcy,
• Szkoły Ponadgimnazjalne, dziewczęta i chłopcy – za wyjątkiem uczniów
i słuchaczy szkół dla dorosłych
• kobiety bez ograniczeń wiekowych
• do lat 40, mężczyźni
• powyżej 40 lat, mężczyźni
2. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą przedstawić, w dniu zawodów,
oświadczenie rodziców o zgodzie na udział w festiwalu i o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w turnieju tenisa stołowego (wzór oświadczenia w załączeniu).
3. Zgłoszenie się do rozgrywek przez osobę dorosłą jest jednocześnie deklaracją o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.

§4
1. Festiwal rozgrywany jest zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego.
2. Zawodnicy musza posiadać własne rakietki do gry oraz obuwie odpowiednie do
sportów halowych, z jasną podeszwą, pod rygorem niedopuszczenia do zawodów.
§5
1. Sposób rozegrania Festiwalu zostanie ustalony na miejscu rozgrywek po wzięciu pod
uwagę ilości zgłoszonych zawodników.
2. Nagrodami w Festiwalu są dyplomy i statuetki dla trzech pierwszych osób w każdej
kategorii wiekowej.
3. Organizator zapewnia wynajem hali sportowej, obsadę sędziowską, nagrody dla
najlepszych zawodniczek i zawodników, dobrą zabawę i emocje sportowe.

Rozdział III – Postanowienia końcowe
§6
1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania porządku, dyscypliny oraz zasad
bezpieczeństwa przed w trakcie i po zawodach
2. Uczestnicy Festiwalu są zobowiązani do podporządkowania się poleceniom
organizatora
3. Organizator nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia na czas Festiwalu - wszyscy
startują na własne ryzyko – zalecane ubezpieczenie się we własnym zakresie

4. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie
Festiwalu, szkody powstałe w trakcie trwania Festiwalu zarówno w stosunku do
uczestników i ich mienia jak i spowodowane przez nich szkody w stosunku do osób
trzecich i ich mienia. Zawodnicy startują w imprezie na własne ryzyko, a zgłaszając
się do udziału przyjmują do wiadomości i stosowania zapisy niniejszego Regulaminu.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie Festiwalu.
6. Interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora Festiwalu.

§7
1. Zgłoszenie do Festiwalu jest traktowane jako akceptacja i podporządkowanie się
zapisom powyższego Regulaminu.

OŚWIADCZENIE:

Ja niżej podpisany…………………………………………………... oświadczam, że wyrażam
zgodę na udział córki/syna……………………………................................................................
w Myślenickim Festiwalu Tenisa Stołowego. Jednocześnie oświadczam, iż nie ma żadnych
przeciwwskazań zdrowotnych do jego udziału w powyższych zawodach. Biorę również
odpowiedzialność za dziecko w czasie drogi na i z miejsca zawodów.

Miejscowość, data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna
prawnego…………………………………………………………………………………….......

