Regulamin zawodów Boulder Fabrykacja 2022
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Zawody odbędą się w dniu 2022-01-29 (sobota) na ścianie wspinaczkowej Fabryczna Boulder we
Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 241D.
Harmonogram zawodów:
2022-01-29, sobota
07:45
08:30 – 10:30
11:30 – 13:30
14:30 – 16:30
16:30 – 19:00
19:00 – 21:00

Otwarcie ściany i biura zawodów dla zawodników
Eliminacje grupa I
Eliminacje grupa II
Eliminacje grupa III
Przerwa techniczna
Finały, ogłoszenie zwycięzców, losowanie nagród wśród uczestników

Zawody zostaną rozegrane w konkurencji bouldering w kategoriach:
K

Kobiety

M

Mężczyźni

oraz dodatkowo na kartach startowych będzie dostępna klasyfikacja:
K15

Dziewczyny do 15 lat

M15

Chłopcy do 15 lat

ORGANIZATOR
Organizatorem zawodów jest właściciel ściany wspinaczkowej Fabryczna Boulder:
Black Walls Sp. z o. o.
ul. Grabiszyńska 241D
53-235 Wrocław
NIP PL8943067482
REGON 362738001
KRS 0000580518

KONKURENCJA
Bouldering – konkurencja zostanie rozegrana w dwóch etapach: eliminacje i finały.
Na etapie eliminacji uczestnik zawodów będzie musiał pokonać 30 problemów boulderowych
w formule flash. Punktacja:

1.

1 pkt./zona
3 pkt./top
4 pkt./flash
Finał odbędzie się w formule towarzyskiej na 3 boulderach dla kobiet i 3 boulderach dla
mężczyzn. Do finału wejdzie 6-ść kobiet i 6-ciu mężczyzn z kategorii Kobiety, Mężczyźni. Na każdym
boulderze zawodnik/czka będzie miał/ła możliwość wykonania 6 prób.

2.

UCZESTNICY
Zawody przeznaczone są dla osób, które zostały zarejestrowane na liście uczestników, wniosły opłatę
startową i zarejestrowały się w biurze zawodów. W zawodach mogą uczestniczyć osoby od 12 roku
życia, przy czym:
1. osoby poniżej 16 roku życia mogą startować wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów
prawnych,
2. osoby od 16 do 18 roku życia mogą startować samodzielnie pod warunkiem dostarczenia
pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych.

NAGRODY
I miejsce w kategorii K i M - nagrody rzeczowe

ZASADY ZAPISÓW
1. Limit uczestników mogących wziąć udział w zawodach wynosi 180 osób z podziałem na 3 grupy
eliminacyjne po maksymalnie 60 osób.
2. Warunkiem wzięcia udziału w zawodach w ramach ustalonego limitu miejsc jest:
A. wypełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej
B. oraz wniesienie opłaty startowej na miejscu w dniu zawodów.
3. Zgłoszenia uczestników drogą elektroniczną odbywają się od 2020-01-24 do 2020-01-29
za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej.
4. Rejestracja zgłoszonych uczestników odbywa się na miejscu w dniu zawodów – biuro zawodów
czynne jest od godziny 07:45.

OPŁATA STARTOWA
Opłata startowa wynosi 60 zł i jest uiszczana na miejscu podczas rejestracji w dniu zawodów.

BEZPIECZEŃSTWO
1. Osoby biorące udział w zawodach nie mogą mieć przeciwskazań do uprawiania sportu
i powinny poddać się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia.
Odpowiedzialność za niewykonanie badań, wynikające z tego powodu wypadki i konsekwencje
prawne spadają na uczestników zawodów i/lub ich prawnych opiekunów.
2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału
w zawodach oraz za skutki owych wypadków przed, po, i w czasie rozgrywania zawodów.
3. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i wykonywania w tym
zakresie poleceń wydawanych przez Organizatora.
4. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, które
uczestnik zobowiązany jest zapewnić sobie we własnym zakresie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania
zasad bezpieczeństwa, regulaminu zawodów, regulaminu obiektu Fabryczna Boulder.
6. W związku sytuacja epidemiczną prosimy o zakładanie maseczek w szatniach oraz na recepcji,
częste dezynfekowanie rąk, utrzymywanie dystansu społecznego 1,5 m oraz jak najszybsze
opuszczenie obiektu po zakończeniu eliminacji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane przez Organizatora w celu
przeprowadzenia imprezy, w tym przyznania wyróżnień. Przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby organizacji zawodów obejmuje także publikację imienia, nazwiska celem
opublikowania listy startowej, a także wyników zawodów, w których startował.
3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie
z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania
i uzupełniania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
jednakże ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych,
uniemożliwia udział w zawodach.
6. Osoby biorące udział w zawodach zgadzają się jednocześnie na publikowanie i używanie
wizerunku na zdjęciach i filmach z zawodów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres:
info@fabryczna-boulder.pl
lub osobiście i za pomocą poczty pod adresem:
Fabryczna Boulder / Black Walls Sp. z o. o.
ul. Grabiszyńska 241D
53-235 Wrocław
Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.
2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora zawodów.

