
 

REGULAMIN ZAWODÓW NARCIARSKICH  

DLA DZIECI 

 ,,PUCHAR TOMISIA” 

 
Data: 06.03.2022 

 
I. CEL 

- uczenie aktywnych form spędzania czasu wolnego; 

-promocja sportowego stylu życia 

- popularyzacja narciarstwa alpejskiego jako dyscypliny sportowej; 

- promocja zdrowej rywalizacji zgodnej z zasadami „fair play” 

 

II.ORGANIZATOR 

Stowarzyszenie Klub Sportowy Ski Tomo Centrum Narciarskie  

 

III.  TERMIN I MIEJSCE 

Zawody obędą: 

II edycja 06.03.2022 start godz. 12.00 

w Szczyrku na wyciągu ,,Bananowym” w Szczyrku ul. Narciarska 10 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

WARUNKIEM STARTU DZIECKA JEST ZŁOŻENIE ZGODY RODZICA/OPIEKUNA 

PRAWNEGO (zgoda załączona jest do Karty Zgłoszenia) 

- w zawodach startują dzieci do lat 7, których rodzice dokonali zgłoszenia oraz  

posiadają dobry stan zdrowia umożliwiający udział  w  zawodach  

- ilość uczestników ograniczona do 150 zawodników. 

 

V. OPŁATA STARTOWA 

Opłata startowa wynosi 65 zł i należy ją uiścić przelewem na konto klubowe lub w dniu 

zawodów w biurze, zlokalizowanym na wyciągu Bananowym. Zawodnicy Sekcji Tomisie 

płacą 55 zł.  

 

VI. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 

- zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z regulaminem organizatora  

- jeden przejazd slalom gigant w formie zabawy  

- każdy uczestnik bierze udział w zawodach na odpowiedzialność Rodziców/Opiekunów. 

- Podział na grupy wiekowe – osobne dla chłopców i dziewcząt (z wyjątkiem 

najmłodszej grupy): 
- Maluszki, które nie jeżdżą samodzielnie, mogą wystartować z pomocą naszego Trenera 

lub swojego opiekuna (bez dodatkowych opłat) 

 

Grupa I: 2017 i młodsi i młodsi (chłopcy i dziewczynki razem) 

Grupa II: roczniki 2015-2016 

Grupa III: roczniki 2014-2013 



 

VII. ZGŁOSZENIA  

- zgłoszenia można dokonać drogą mailową na adres biuro@skitomo.pl lub w Biurze (przy 

wyciągu ,,Bananowym”) w dniu zawodów 06.03.2022 od 9.30-10.30 (o ile będą wolne 

miejsca). Aby dokonać zgłoszenia prawny opiekun dziecka startującego zobowiązany jest 

do wypełnienia Karty Zgłoszeniowej. Podpisanie karty jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu zawodów. 

 

VIII. PROGRAM  ZAWODÓW 06.03.2022 r. 

9.30. – 10.30 zapisy (po godzinie 10.30 nie przyjmujemy zgłoszeń!) 

9.30-11.30 – odbiór numerów startowych, dla wcześniej zgłoszonych 

12.00 – start zawodów w kolejności: od grupy I dziewcząt i chłopców 

14.00 – przewidywany czas zakończenia zawodów  

ok. 15.00 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród  

 

UWAGA: Istnieje możliwość przesunięcia zawodów w czasie z przyczyn technicznych lub 

odwołania zawodów z powodu warunków atmosferycznych 

 

IX. SPRZĘT I WYPOSAŻENIE 

 

Każde dziecko musi posiadać kask ochronny! 

 

X. NAGRODY 

 

- za I, II, III miejsca puchary i dyplomy i nagrody rzeczowe 

- za IV, V, VI miejsca dyplomy i nagrody rzeczowe 

 

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród – pod wyciągiem ,,Bananowym”. 

 

XI. UWAGI KOŃCOWE 

- Organizator nie ponosi kosztów wyciągów; 

- rodzice ubezpieczają dziecko startujące się we własnym zakresie; 

- pobranie numeru startowego przez rodzica jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu; 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wypadków zaistniałych na 

terenie 

zawodów i w trakcie zawodów, jak również za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie 

nart, lub innych rzeczy. 

 
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu. 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

Wszelkie informacje: 

tel. kom. 508 934 944, tel. 500 411 554 

Info: www.skitomo.pl, e-mail biuro@skitomo.pl 

mailto:biuro@skitomo.pl
http://www.skitomo.pl/

