
 

 

 

 

 
REGULAMIN ZAWODÓW „Olkusz Silver Games 2019” 

 
1. Termin i miejsce rozgrywania zawodów 

24-25 sierpnia 2019 
Park Rekreacyjno – Krajobrazowy Silver Park, ul. Głowackiego, 32-300 Olkusz  
 
2. Organizatorzy: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu, 
Polish Skate Federation, 
Fundacja Kultury Deskorolki. 
 
3. Warunki uczestnictwa i startu. 

1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest uprzednie zgłoszenie się w biurze zawodów.  
2. Każdy  zawodnik  zobowiązany  jest  wypełnić  oświadczenie  i  przedstawić  dokument tożsamości 

zaświadczający o ukończeniu 18 lat. 
3. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia są zobowiązani do dostarczenia pisemnej zgody 

rodziców lub prawnego opiekuna na uczestnictwo podopiecznego w zawodach.  
4. Zalecane jest używanie kasków, nałokietników, nakolanników i innych ochraniaczy w celu 

zabezpieczenia się przed skutkami ewentualnych upadków. 
5. Warunkiem  startu  w  zawodach  jest  uiszczenie opłaty startowej lub licencyjnej, zgodnie z zapisem 

w pkt 8 niniejszego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na udział w zawodach 
potwierdzają podpisem rodzice lub opiekunowie. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ograniczenia liczby uczestników, przy nadmiernej frekwencji, 
tak by zawody przebiegły zgodnie z planem czasowym. W takiej sytuacji organizatorzy zdecydują 
o zgodzie dla poszczególnych zawodników do wzięcia udziału w zawodach na podstawie analizy 
doświadczenia zawodniczego  i przebiegu ich dotychczasowej kariery zawodniczej. 

 
4.   Zasady rozgrywania zawodów 
 

1. Zawody będą rozgrywane zgodnie ze szczegółowymi zasadami (regulaminem) obowiązującymi 
w poszczególnych dyscyplinach. 

2. Eliminacje odbędą się w formie „jam session”, zawodnicy zostaną podzieleni na grupy. 
3. Sędziowie będą oceniać umiejętności, skalę trudności ewolucji i widowiskowość przejazdu każdego 

z zawodników. 
4. Do  półfinału awansuje liczba zawodników ustalona przez sędziów, zależna od ilości  startujących. 
5. W zależności od przebiegu zawodów organizatorzy mogą podjąć decyzję o przeprowadzeniu  “super 

finału”.  
 
5.   Dyscypliny 

Zawody odbywają się w trzech dyscyplinach:  
1. 24 sierpnia 2019 r. deskorolka z podziałem na: Open, Junior (do lat 16-tu) i Girl;  
2. 25 sierpnia 2019 r. hulajnoga i  BMX.  

 

6.   Nagrody 

1. Zawodnicy walczą o nagrody pieniężne i/lub nagrody rzeczowe.  
 



2. Nagrody pieniężne zostaną przyznane: 
 

a) w kategorii Deskorolka 
 
OPEN :    1     miejsce – 700,00 PLN 

2 miejsce – 500,00 PLN  
3 miejsce – 300,00 PLN 

JUNIOR:   1     miejsce – 400,00 PLN 
2 miejsce – 300,00 PLN  
3 miejsce – 200,00 PLN 

GIRLS:    1     miejsce – 300,00 PLN 
2 miejsce – 200,00 PLN  
3 miejsce – 100,00 PLN 

 
b) w kategorii hulajnoga 

 
OPEN :    1     miejsce – 700,00 PLN 

2 miejsce – 500,00 PLN  
3 miejsce – 300,00 PLN 

 
 

c)  w kategorii BMX 
 
OPEN :    1     miejsce – 700,00 PLN 

4 miejsce – 500,00 PLN  
5 miejsce – 300,00 PLN 

 
 

3. Jeśli wartość wygranej (łącznie w zawodach) przekracza 2.000,00 zł to jest objęta podatkiem od 
nagród o wysokości 10%, płatnym przez zawodnika. 

 
7.   Program zawodów 
 

24 sierpnia  Eliminacje Mistrzostw Polski w Deskorolce 

9.00 – 10.00 zapisy i treningi  

10.00 – 12.30 eliminacje (kategoria junior i open) 

12.30 – 13.00 Highest Ollie 

13.00 – 14.00 finał girls 

14.00 – 15.00 finał kategorii junior 

15.00 – 16.00 finał open 

16.00 – 16.30 Best Trick 

16.30 – dekoracja zwycięzców/rozdanie nagród 

 
25 sierpnia  Ogólnopolskie zawody w Hulajnodze i BMX 

10.00 – 11.00 zapisy do zawodów w hulajnodze oraz treningi  

11.00 – 12.00 eliminacje hulajnoga 

12.00 – 13.00 półfinały hulajnoga 

13.00 – 14.00 finał hulajnoga 

14.15 – dekoracja zwycięzców/rozdanie nagród 

14.00 – 15.00 zapisy do zawodów BMX oraz treningi 

15.00 – 16.00 eliminacje BMX 



16.00 – 17.00 półfinały BMX 

17.00 – 18.00 finał BMX 

18.15 – dekoracja zwycięzców/rozdanie nagród 

 

Plan zawodów może ulec zmianie ze względu na ilość zawodników i warunki pogodowe. 
 
8.   Opłaty 

W zawodach w hulajnodze i BMX będzie pobierana opłata startowa w kwocie 15,00 zł/osoba, natomiast 
zawodnicy Mistrzostw Polski w Deskorolce są zobowiązani do posiadania licencji PSF lub uiszczenie opłaty 
licencyjnej w wysokości 30,00 zł/osoba. 

9.   Reklama 

Na całym obszarze przeznaczonym do rozgrywania zawodów obowiązuje zakaz wieszania reklam 
w jakiejkolwiek formie bez wcześniejszej zgody Organizatora zawodów. 
 
10.   Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik pełnoletni bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Korzystanie ze 
skateparku jest sportem ekstremalnym, którego uprawianie niesie za sobą ryzyko w postaci 
uszkodzenia ciała, utraty zdrowia a nawet życia. Udział w imprezie ekstremalnej wiąże się  
z wykonywaniem konkretnych tricków pociągającym za sobą ryzyko oraz niebezpieczeństwa, 
uczestnik wykonuje je dobrowolnie i bierze odpowiedzialność za skutki tych działań. 

2. Za bezpieczeństwo uczestników niepełnoletnich biorących udział w zawodach odpowiadają rodzice 

lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, którzy mają świadomość, że  korzystanie ze skateparku jest 

sportem ekstremalnym, którego uprawianie niesie za sobą ryzyko w postaci uszkodzenia ciała, 

utraty zdrowia a nawet życia. Udział w imprezie ekstremalnej wiąże się z wykonywaniem 

konkretnych tricków pociągającym za sobą ryzyko oraz niebezpieczeństwa. Organizatorzy zawodów 

nie sprawują opieki nad dziećmi. Zadaniem organizatorów jest bezpieczne przeprowadzenie 

konkurencji oraz dbałość o sprawną organizację zawodów.  

3. Podczas zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną w zakresie udzielenia pierwszej pomocy. 

Wszelkie przypadki kontuzji, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić do 

Organizatora. 

4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo podczas obecności na 

torze i kierowanie się zasadą fair play w trakcie zawodów. 

5. Uczestnik zobowiązany jest do pilnowania sprzętu i swoich rzeczy osobistych. Organizator  nie  

prowadzi depozytu ani biura rzeczy znalezionych. Rzeczy znalezione na terenie Silver Parku 

i przekazane Organizatorowi będzie można odebrać w Biurze Zawodów (podczas imprezy) lub 

u pracowników MOSiR. 

6. Wszystkie sporne kwestie nie objęte tym regulaminem będzie rozstrzygał Organizator. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informujemy że:  

1. Administratorem zebranych danych osobowych są Fundacja Kultury Deskorolki, ul. Powstańców 
Śląskich 22, 32-332 Bukowno oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu  przy ul. Wiejskiej 
1a,  tel. 32-6494490, e-mail: mosir@mosir.olkusz.pl. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod nr  tel. 32 649 44 90 lub drogą 
elektroniczną pod adresem: mosir@mosir.olkusz.pl  lub korespondencyjnie pod adresem ul. Wiejska 



1a, 32-300 Olkusz. 

3. Dane będące w naszym posiadaniu to: imię, nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, 
nr telefonu uczestnika zawodów oraz imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu rodzica lub 
opiekuna uczestnika niepełnoletniego. 

4. Dane będą przetwarzane w celu organizacji imprezy (podstawa prawna art. 6, ust. 1, lit b) 

5. Dane osobowe mogą być udostępnione organom publicznym takim jak: Policja, Pogotowie 
Ratunkowe. 

6. Dane są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zawodów Olkusz Silver Games 2019”. 

7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń 
przez administratora lub osoby trzecie. 

8.  Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

9.  Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane 
kontaktowe: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, telefon: 22 860 70 86. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi udział w zawodach 
Olkusz Silver Games 2019 
 


