
Regulamin zawodów Aborygen Jam 

 

 

UDZIAŁ W ZAWODACH  

1. Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem 
oraz postępowanie zgodnie z jego zaleceniami oraz potwierdzenie tego faktu pisemnie.  
2. Niepełnoletni do lat 12, biorący udział w zawodach startować mogą jedynie podczas  
obecności opiekuna prawnego. Zawodnicy powyżej 12 roku życia do 18 lat startują za zgodą 
opiekuna prawnego. Zgody będą dostępne w dniu zawodów przy rejestracji, oraz na 
oficjalnej stronie wydarzenia.  
3. Posiadanie kasku. 
4. Udział w zawodach odbywa się na własną odpowiedzialność. 
5. Uczestnicy biorący udział wyrażają tym samym zgodę na rozpowszechnianie ich 
wizerunków utrwalonych w materiałach filmowych, audio, fotografiach i zrzekają się 
wszelkich roszczeń w tym zakresie.  
6. Zawodnik nie może być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających.  
 
 
ZGŁOSZENIA  
7. Zgłoszenia do zawodów odbywają się w dniu zawodów na miejscu tj. skatepark, Nowa 
Dęba, w godzinach 13:30 – 14:30 
8. Przy rejestracji, każdy z zawodników jest zobowiązany okazać dokument potwierdzający 
wiek oraz tożsamość.  
 
 
FORMA ZAWODÓW  
9. Zawody odbywają się w formie „Jam”. 
10. Brak podziału na kategorie wiekowe. 
 
 
 
KORZYSTANIE ZE SKATE PARKU  
11. Podczas przejazdu każdy zawodnik zobowiązany jest do jazdy w kasku. 
12.  Korzystanie ze skateparku odbywa się na własną odpowiedzialność. 
13. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 
14. Za wypadki na terenie skateparku wyłączną odpowiedzialność ponoszą korzystający. 
15. Zabrania się: 
 - wnoszenia alkoholu lub innych używek, 
 - wnoszenia przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla użytkowników skateparku, 
 - chodzenia po konstrukcjach, przebywania w strefie najazdów i zeskoków, 
 - wprowadzania psów, 
 - zaśmiecania terenu skateparku. 
16. Korzystający zobowiązani są do natychmiastowego zgłoszenia obsłudze wszelkich 
uszkodzeń urządzeń skateparku. Korzystanie z uszkodzonych przeszkód jest zabronione. 
17. Wszyscy korzystający ze skateparku zobowiązani są do przestrzegania niniejszego 
regulaminu. 
18. Korzystający ze skateparku, którzy będą zakłócać porządek lub utrudniać korzystanie z 
urządzeń innym użytkownikom zostaną usunięci z terenu obiektu. 
 

 

 

 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

19. Organizatorzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu następstw 
nieszczęśliwych wypadków, podczas jakiegokolwiek etapu zawodów.  
20. Każdy uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo podczas 
każdego z etapów zawodów.  
21. Jeśli warunki pogodowe utrudnią lub nie pozwolą na rozegranie zawodów w planowanym 
terminie, Organizator może dokonać zmian w programie zawodów, sposobie rozgrywania 
zawodów, przesunąć ich termin lub odwołać. Wszystkie aktualne informacje o ewentualnych 
zmianach będą zakomunikowane na oficjalnym stronie internetowej zawodów.  
 


