
GRANDE	GROTTO	4		21-22.02.2020	
Regulamin	
Bulderownia Groto zaprasza na czwartą edycję  zawodów boulderowych. Obowiązuje podział na kategorie – Light z 
łatwiejszym zestawem baldów w myśl idei „bouldering dla każdego” oraz Pro czyli najlepsi z najlepszych. W przerwie 
między eliminacjami a finałem zapraszamy na jedzonko i chillout. Wieczorem zgasną światła, ściana rozbłyśnie UV i 
rozpocznie się Grande Finale dla najlepszych zawodników kategorii Pro! Na koniec jak zawsze nocne wspinanie oraz 
najlepsza impreza w mieście. 

1. Miejsce i data rozegrania  zawodów, Organizator 
Bulderownia Groto ul. Międzyleska 4 Hala E, 50-514 Wrocław NIP 6112253838 
21-22 luty 2020r 
 

2. Kategorie i zasady rywalizacji 
Zawody rozgrywamy w dwóch kategoriach Light oraz Pro, podziałem na dziewczyny i facetów: 
Kategoria Light: dla uczestników, którzy zamierzają się dobrze pobawić i niekoniecznie napinać… Nawet jeżeli nie wspinasz super 
to się powspinasz po super ciekawych baldach w zacnym towarzystwie.  
Light-owy zestaw baldów od łatwiaczków do +/-6c, numeracja od 1 do 25, czas 2.5h, brak finału. 
Kategoria Pro: dla uczestników z zacięciem "zawodniczym", walka o Wielki Finał UV. 
Trudniejszy zestaw baldów od 6a do 8a, numeracja od 6 do 30, czas 2.5h. Najlepsza szóstka Pań i Panów przechodzi do finału. 
Finały Kategorii Pro: 4 problemy, brak strefy, kolejność prób odwrotna do miejsc z eliminacji. 
Punktacja: eliminacje: TOP – 10 pkt , bonus 1 pkt.  
W eliminacjach Uczestnicy sami wypełniają swoje karty startowe. 
Finały  z udziałem sędziów.  
                                       

3. Grupy eliminacyjne 
20.02(piątek): 
I Grupa  16:30-19:00 
II Grupa 19:15-22:45 
22.02(sobota): 
II Grupa 8:00-10:30 
III Grupa 11:00-13:30 
IV Grupa 14:00-16:30 
Maksymalna ilość osób startujących w grupie: 70. 
 

4. Zapisy  
Zapisy tylko online na stronie www.competit.pl/w/3098/ do godziny 21:00 w dniu 19.02.2020 
Zapisy w dniu zawodów - tylko w przypadku wolnych miejsc w grupie, opłata startowa - 60 zł 
Pakiet startowy: kupon rabatowy do sklepów Skalnik, woda, banan/jabłko, baton.  

5. Opłata startowa  
Opłata startowa wynosi 60 zł brutto do dnia 2020-02-19. Opłaty rejestracyjnej dokonuje się ̨poprzez stronę internetową 
competit.pl. W czasie zapisów za pośrednictwem strony internetowej zawodnik dokonuje wyboru daty, godziny startu, sposób 
płatności oraz zobowiązany jest zapoznać ́się ̨i zaakceptować ́warunki Regulaminu. Dokonując płatności on-line zawodnik 
wykupuje prawo startu w czasie wybranej uprzednio grupy. Uczestnik ma 24 h na dokonanie płatności przez płatności on-line. 
Zawieszenie lub rezygnacja z płatności oznacza zwolnienie zarezerwowanego miejsca po upływie 24h od dokonania rezerwacji. 
Opłata startowa i poprawne zapisanie się na zawody upoważnia do odbioru karty startowej i startu w zawodach. Na podstawie 
art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. kupującemu bilet wstępu nie przysługuje prawo do odstąpienia 
od umowy zawartej na odległość. Płatności online obsługuje serwis Przelewy24.pl, prowadzony przez firmę ̨PayPro S.A. ul. 
Kanclerska 15, 60-327 Poznań́ NIP: 779-236-98-87.  
Po poprawnym dokonaniu płatności nabywca otrzyma email potwierdzający płatność.́ Reklamacje dotyczące płatności rozpatruje 
PayPro S.A.  

6. Nagrody: 
Kategoria Pro: 
1 miejsce: 1000zł + nagrody od sponsorów 
2 miejsce: 500zł + nagrody od sponsorów 
3 miejsce: 300zł + + nagrody od sponsorów 
 



Kategoria Light:  
1 miejsce: nagrody rzeczowe od sponsorów 
2 miejsce: nagrody rzeczowe od sponsorów 
3 miejsce: nagrody rzeczowe od sponsorów 
Pozostała pula nagród zostanie podana przed rozpoczęciem zawodów. 
 
 

7. Uczestnictwo i ubezpieczenie.  
W zawodach mogą uczestniczyć osoby od 14 roku życia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział wyłącznie za pisemną zgodą 
Rodzica/Opiekuna prawnego.  
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW.  
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, regulaminu 
zawodów, regulaminu obiektu.  
 

8. Dane osobowe i działalność medialna: 
Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 ze zm.) podanych przez osobę,̨ której dane dotyczą,̨ jest Organizator. Administrator danych osobowych 
przetwarza dane osobowe na podstawie Ustawy z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). Dane osobowe przetwarzane są w celu kontaktu z osobą 
wypełniającą formularz na stronie internetowej oraz przeprowadzenia zawodów sportowych. Administrator przetwarza 
następujące dane osobowe:  
• imię ̨i nazwisko 
• miejscowość ́zamieszkania 
• przynależność ́do klubu sportowego  
• kraj zamieszkania 
• data urodzenia 
• płeć ́
• telefon kontaktowy  
• adres elektroniczny (e-mail).  
Każdej osobie, której dane osobowe są ̨przetwarzane przez Administratorów, przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych i prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz zadania usunięcia danych osobowych jej 
dotyczących. W tym celu należy skontaktować ́się ̨z Administratorem danych.  
Podanie danych osobowych jest konieczne do celów rejestracji  oraz uczestnictwa w zawodach. Niepodanie danych osobowych 
lub ich usunięcie na żądanie użytkownika skutkuje brakiem możliwości startu w zawodach. Administrator przetwarza i 
zabezpiecza dane osobowe zgodnie z przepisami Ustawy, w szczególności z art. 36-39a. W celu zapobieżenia pozyskiwaniu i 
modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, na stronie internetowej 
stosowane jest szyfrowanie z użyciem protokołu SSL.  
Na potrzeby organizacji zawodów dla pozostałych Uczestników zawodów będą widoczne następujące dane: imię i nazwisko, 
płeć, miejscowość i klub.  
 
Organizatorzy Grande Grotto 4 zastrzegają sobie prawo do publikacji imion i nazwisk oraz zdjęć i filmików z Uczestnikami 
zawodów za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz strony www.groto.pl do celów informacyjnych i promocyjnych. 
Przystępując do zawodów Uczestnik wyraża zgodę na publikację ww. informacji w mediach społecznościowych oraz na stronie 
www.groto.pl.  
 
 

9. Bezpieczeństwo: 
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa panujących na terenie Bulderowni oraz do wykonywania 
poleceń wydawanych przez Organizatora. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w zawodach osób z przeciwwskazaniami zdrowotnymi do uprawiania 
boulderingu oraz za powstałe w wyniku tego uszczerbki na zdrowiu. Osoby przystępujące do udziału w zawodach nie powinny 
mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz 
regulaminu zawodów i regulaminu obiektu.  
 
 
 
 
 
 
 



 
10. Harmonogram zawodów: 

21.02 (piątek) 
15:00                Otwieramy ścianę dla zawodników I grupy eliminacyjnej 
16:15                Odprawa techniczna grupy I (objaśnienie zasad rywalizacji) 
16:30 - 19:00  Start grupy I 
19:00                Odprawa techniczna grupy I (objaśnienie zasad rywalizacji)                
19:15 - 22:45  Start grupy II 
 
 
22.02 (sobota) 
07:15                Otwieramy ścianę dla zawodników III grupy eliminacyjnej 
07:45                Odprawa techniczna grupy III (objaśnienie zasad rywalizacji) 
08:00 - 10:30  Start grupy III 
10:45 -              Odprawa grupy IV 
11:00 - 13:30   Start grupy IV 
13:45                Odprawa grupy V 
14:00 - 16:30  Start grupy V   
18:00                Przerwa 
19:00                Grande Finał kategorii Pro !!! 
20:30                Dekoracja zwycięzców Kategorii  Light i Pro, sweet focie i zabawa do rana J  
 

11. Informacje dodatkowe: 
Istnieje możliwość noclegu na ścianie na materacach – wystarczy zabrać śpiwór.  
Informacje odnośnie dojazdu dostępne na wydarzeniu na Facebook’u oraz na stronie www.groto.pl 
 
Uwaga! Uprawianie wspinaczki/boulderingu może powodować ryzyko utraty zdrowia, nawet  w przypadku respektowania 
wszelkich zasad bezpieczeństwa. W związku z czym uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad 
powyższego regulaminu oraz poleceń organizatorów i obsługi zawodów. 
Osoby biorące udział w zawodach nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów wysiłkowych. 
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki wynikające z udziału  
w zawodach osób nieubezpieczonych, osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie zawodów. 

 
 

                                                                                                                                                                                    Groto Team             
 
 
 
 


