
REGULAMIN IMPREZY 
JAWORZYNA KRYNICKA  
WINTER FUN DAY 2018 

 
 

Termin zawodów: 
24 MARZEC 2018 r. 
 
Miejsce Zawodów: 
Stacja Narciarska Jaworzyna Krynicka, trasa nr 3 
 
Cel zawodów: 
Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku na nartach wśród 
rodzin 
 
Organizator: 
Szkoła Narciarska Jaworzyna Ski & Snowboard 
 
Sponsorzy: 
Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A. 
Sklep Snowboardowy 3Style 
 
Harmonogram zawodów: 
 
24 marzec 2018 r. (sobota) 
- 10:00 - Spotkanie na tarasie widokowym przy stacji górnej Kolej Gondolowej 
- 10:15 - 11:15 - Zapisy na zawody na trasie nr 3 w biurze zawodów 
- 11:20 - Prezentacja kreacji 
- 12:00-15:00 -  Konkurencje jazdy stylowej oraz jazdy na czas  
- 16:00 – Zakończenie imprezy 
 
Warunki uczestnictwa: 
- W zawodach mogą wziąć udział wszyscy bez względu na wiek, płeć, wyznanie pod warunkiem, 
że będą uczestniczyć w przebraniach innych niż klasyczny strój narciarski. 
- Każdy uczestnik zawodów automatycznie akceptuje regulamin, jednocześnie oświadcza o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania narciarstwa, za niepełnoletnich oświadczenie 
podpisują rodzice, 
- Każdy uczestnik zawodów startuje na własną odpowiedzialność, 
- Organizatorzy zalecają wykupienie ubezpieczenia od NNW, 
- Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie kasku narciarskiego, sprawdzonego sprzętu 
 
Opłata: 
Udział w zawodach jest bezpłatny. 
 
Numery startowe: 
Losowanie numerów startowych odbywa się w dniu zawodów, tuż po zamknięciu listy zgłoszeń.   
 
Sposób przeprowadzenia zawodów: 
Start w konkurencjach odbywa się według kolejności numerów startowych  
 
Klasyfikacja: 
O zwycięstwie w „Winter Fun Day 2018 „ decydować będzie suma punktów lub decyzja Jury w 
składzie: 



- przedstawiciel Stacji Narciarskiej Jaworzyna 
- przedstawiciel Wypożyczalni Jaworzyna 
- przedstawiciel  Szkoły Jaworzyna Ski&Snowboard 
- Przedstawiciel Sponsora 
 
Nagrody: informacja w biurze zawodów 
 
Biuro, sędziowie i kierownictwo zawodów: 
Przez cały czas trwania imprezy oraz zawodów, w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości 
do dyspozycji uczestników będą przedstawiciele organizatorów. Za prawidłowy przebieg zawodów 
odpowiedzialny będzie sędzia, który będzie rozstrzygać ewentualne kwestie sporne. 
 
Postanowienia ogólne: 
Organizator zastrzega sobie zmianę godzin w harmonogramie, a także prawo decydowania o 
wszystkich elementach związanych z przeprowadzaną imprezą nie objętych niniejszym 
regulaminem, włącznie z prawem odwołania zawodów w przypadku niewłaściwych warunków 
pogodowych. 
Organizatorzy zawodów nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu 
następstw nieszczęśliwych wypadków, podczas jakiegokolwiek etapu zawodów. Za bezpieczeństwo 
dzieci odpowiada opiekun/rodzic dziecka startujący z nim w zawodach. 
Każdy uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo podczas każdego z 
etapów zawodów. 
 


