REGULAMIN
I EAST EXTREME SPORTS & MUSIC FESTIVAL
4-5 MAJA 2012 R. BIAŁA PODLASKA
I. Cel zawodów:
Popularyzacja sportów ekstremalnych jazdy na rolkach, deskorolce, bmx oraz aktywna turystyka
rowerowa.

II. Organizatorzy:
Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej ul. Warszawska 11, 21-500 Biała Podlaska,
tel. 83 3416711, www.bckbialapodlaska.pl

III. Termin i miejsce zawodów:
Termin zawodów: 4-5 maja 2012r
Miejsce zawodów: Biała Podlaska – Park Radziwiłła

IV. Zasady uczestnictwa w zawodach:
1. Opłatę startową w wysokości 10 zł naleŜy dokonać w BCK ul. Warszawska 11, Dział
Impresariatu pokój nr 6 oraz na miejscu zawodów podczas rejestracji.
2. Zawodnicy powinni posiadać KASK, wypełnioną kartę zgłoszenia wraz ze zgodą rodziców
w przypadku osób niepełnoletnich.
3. Zawodnicy do 14 roku Ŝycia uczestniczą w zawodach wraz z rodzicem lub opiekunem.
4. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom
sędziów i organizatorów zawodów.
5. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zawodach są zobowiązani do przestrzegania
Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie będzie stanowić Ŝadnego usprawiedliwienia.
6. KaŜdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Zawodnicy
niepełnoletni na odpowiedzialność rodziców.
7. W przypadku niewielkiej liczby uczestników, zawody odbędą się wspólnie w postaci Jam’u.
8. W przypadku gdy zawodnik nie będzie miał wymaganych dokumentów nie będzie
dopuszczony do startu

V. Zgłoszenia:
1. Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.bckbialapodlaska.pl
oraz w BCK ul. Warszawska 11 pok. 6 i 7.
2. Zgłoszenia indywidualne będą przyjmowane równieŜ w dniu i miejscu imprezy przed jej
rozpoczęciem w godz. 12.00 -13.00

VI.
VI. Nagrody:
1. Organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe dla zawodników za I-III miejsce we
wszystkich konkurencjach; BMX, ROLKI, DESKOROLKI, ROWERY, za IV-X miejsce nagrody
pocieszenia,
2. Wszyscy zawodnicy otrzymają dyplomy.

VII.
VII. Dyscypliny:

♦ Best Trick
♦ Big Air

VIII.
VIII. Ocena:
Zawodnicy startujący w w/w kategoriach będą punktowani za:
- trudność,
- styl wykonania tricków.

IX. Postanowienia koń
końcowe:
1. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do zmian w programie imprezy.
2. Organizatorzy zapewniają, iŜ w razie niepogody zawody zostaną przeniesione na inny
termin, o czym zostaną poinformowani uczestnicy zawodów.
3. Zawodnicy wyraŜają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb
wewnętrznych Organizatora zawodów oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach
informacyjnych i reklamowych. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane
w materiałach reklamowych.

