Regulamin turnieju badmintona
1. Cel i zadania:
- Popularyzacja badmintona,
- Zapewnienie aktywnego wypoczynku młodzieży oraz osobom dorosłym.
2. Organizator:
- Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie
3. Miejsce i terminy:
Zawody odbywać się będą w hali widowiskowo – sportowej w Puszczykowie, przy ul. Podgórnej 21.
Terminy zawodów: 17.02.2018 (sobota)
4. Rozgrywki w następujących kategoriach wiekowych:
od godz. 10.00 – 12.30 - OPEN – (amatorzy-osoby niezrzeszone w klubach)
od godz. 13.00 – 15.00 - dzieci/młodzież – rocznik 2004 i młodsi (szkoła podstawowa)
5. Udział:
W turniejach startować mogą osoby niestowarzyszone w klubach sportowych (dotyczy dorosłych),
bez względu na miejsce zamieszkania. W czasie zawodów obowiązuje strój sportowy, w tym
obowiązkowo miękkie obuwie zmienne. Zabrania się startu w obuwiu z czarnymi podeszwami.
6. Zgłoszenia:
Zapisy 30 min przed rozpoczęciem poszczególnych kategorii.
7. Wpisowe:
Wpisowe od uczestnika pobierane będzie w gotówce w dniu zawodów:
Dzieci/młodzież – 5 zł osoba
Open i Oldboje – 10 zł osoba
8. Sposób przeprowadzania:
Zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami gry w badmintona. System rozegrania
zawodów, uzależniony będzie od ilości zgłoszonych osób i ustalony zostanie w dniu zawodów. Brak
podziału ze względu na płeć.
9. Sędziowie:
Organizator prowadzi tabele turniejowe i nadzoruje przebieg zawodów. Spotkania przy kortach
prowadzą zawodnicy nie grający meczu.

10. Nagrody:
Trzy najlepsze osoby każdej kategorii otrzymają statuetki i nagrody rzeczowe.
11. Pozostałe
• Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem
i organizacją turnieju badmintona nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za
wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w
trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą
odpowiedzialność cywilną
i prawną za wyrządzone szkody. Na czas turnieju w zakresie ubezpieczenia OC i NW uczestnicy
turnieju ubezpieczają się sami.
• Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie przed jak i w trakcie trwania turnieju.
Uczestnik zobowiązuje się do:
- przestrzegania regulaminu imprezy sportowej : turniej badmintona (brak znajomości regulaminu
nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie)
- realizowania w trakcie imprezy poleceń NP. POLICJI, SŁUŻB PORZĄDKOWYCH i obsługi organizatora
imprezy.
Uczestnik wyraża zgodę:
• na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę Miejską im. M. Musierowicz CAK z siedzibą
w Puszczykowie ul Rynek 15, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016
r. poz. 922) .
• aby zdjęcia, nagrania filmowe, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane
przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych i reklamowych Organizatora
i sponsorów (strona internetowa, Facebook itp.) .
• Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu turnieju badmintona oraz
rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora
(umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie
w celach zarobkowych).

