
REGULAMIN ORGANIZACJI WYDARZENIA I

ZAWODÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE

O PUCHAR PROREKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO DS.

COLLEGIUM MEDICUM

PROF. DR HAB. TOMASZA GRODZICKIEGO

Stacja narciarska Jurgów 02-03.03.2019 r.

§ 1. 

Organizator i cel wydarzenia

1. Organizatorem wydarzenia  jest  Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego

Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.

2. Celem  zawodów  jest  upowszechnianie  sportu  oraz  zawodów  narciarskich

i snowboardowych.  Zawody  rozgrywane  są  pod  Patronatem  Prorektora  Uniwersytetu

Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum.

§ 2. 

Program wydarzenia

1. Organizator ustala następujący program wydarzenia:

a. Sobota dn. 02.03.19 r.:

 6:10 Zbiórka pod wejściem głównym CDK (ul. św. Łazarza 16),

 6:40 Zbiórka pod Wydziałem Farmacji (ul. Medyczna 9),

 8:30 - 9:30 Zapisy do kategorii w biurze zawodów,

 10:30 - 11:30 Przewidywana godzina startu,

 15:00 - 16:00 Oficjalne zakończenie,

 18:00 Obiadokolacja,

 20:00 Impreza integracyjna .

b. Niedziela dn. 03.03.19 r.:

 8:00 Śniadanie,

 10:00 Wyjazd do Krakowa lub na stok narciarski Rusiński (dla chętnych),

 16:00 Powrót do Krakowa pozostałych autokarów.

2. Organizator zastrzega możliwość zmiany programu wskazanego w §3 ust. 1 o czym 

niezwłocznie poinformuje wszystkich uczestników.



§ 3. 

Miejsce i termin zawodów

Zawody odbędą się w dniu 02 marca 2019 (sobota)  w Jurgowie na stoku Stacji Narciarskiej

Jurgów. Start zawodów odbędzie się między godz. 10:30 a 11:30.

§4.

Uczestnictwo w wydarzeniu i zawodach

1. Udział  w  wydarzeniu  (z  zastrzeżeniem  §4  ust.  4)  mogą  wziąć  wszystkie  osoby

zainteresowane.

2. Udział  w  zawodach  mogą  wziąć  wyłącznie  osoby  spełniające  łącznie  następujące

warunki: 

a) posiadające  związek  z  UJ  CM  (student,  absolwent,  pracownik,  dziecko

poniżej 16 roku życia którejś z wymienionych osób),

b) które dokonały  terminowej rejestracji,

3. Uczestnik zawodów zobowiązany jest stawić się na starcie zgodnie ze swoim numerem

startowym, odpowiadającym numerowi koszulki startowej. W przypadku niedopełnienia

tego obowiązku uczestnik może zostać sklasyfikowany na końcu tabeli wyników.

4. Rejestracja udziału w zawodach odbędzie się w dniu 02.03.2019 (sobota) w godzinach

8:30-09:30 (po tym czasie rejestracja nie będzie możliwa). 

5. Przy  rejestracji  należy  uiścić  opłatę  startową.  Opłata  startowa  za  udział  w  zawodach

wynosi: 30,00 zł .

6. W celu dokonania rejestracji należy odebrać z Biura Pucharu potwierdzenie uiszczenia

opłaty,  a następnie zarejestrować się w Biurze Zawodów. Rejestracja w zawodach jest

równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.

7. Organizatorzy zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje i wypadki poniesione

w trakcie  treningów  i  zawodów.  Każdy  uczestnik  zawodów  startuje  na  własny  koszt

i ubezpiecza się indywidualnie.

8. Każdy uczestnik  zobowiązany jest  do  szczególnej  dbałości  o  bezpieczeństwo  oraz  do

zawarcia we własnym zakresie odpowiedniej umowy ubezpieczeniowej obejmującej czas

zawodów.

§5.

Przeprowadzenie zawodów



1. Zawody zostaną przeprowadzone w kategoriach określonych po otrzymaniu zgłoszeń

od uczestników. 

2. Organizator  zastrzega sobie możliwość włączenia kategorii  do innej, jeśli  do danej

kategorii nie zgłosi się minimum 5 uczestników. Zawodnicy mają prawo startu tylko

w jednej kategorii.

3. Zawody  zostaną  przeprowadzone  zgodnie  z  obowiązującym  Narciarskim

Regulaminem Sportowym. 

4. Zawody  obejmują  dwa  (  jeden  w  przypadku  przejazd  niesprzyjających  warunków

atmosferycznych)   slalomu  dla  każdego  z  uczestników  oraz  obowiązkowy  drugi

przejazd  dla  10-ciu  najlepszych  osób z  każdej  z  następujących  kategorii:  studenci

narty, studentki narty, studenci snowboard, studentki snowboard.

5. Informacja  o  czasie  i  miejscu  wywieszenia  listy  osób  uprawnionych  do  drugiego

przejazdu zostanie podana podczas rejestracji.

6. O przyznaniu numerów startowych decyduje kolejność rejestracji w Biurze Zawodów.

Odbiór numerów odbywa się w dniu startu, w miejscu przyjmowania zgłoszeń. Start

odbywa się zgodnie z kolejnością numerów. Na starcie uczestnicy zobowiązani są do

założenia koszulki startowej z widocznym numerem startowym. 

7. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  możliwość  wykluczenia  z  zawodów,  bez  zwrotu

opłaty startowej, jeśli uczestnik nie stawi się na starcie zgodnie z kolejnością ustaloną

na podstawie numerów koszulek.

8. Wyniki  zostaną  ustalone  w  kategoriach  określonych  po  otrzymaniu  zgłoszeń  od

uczestników.

9. Organizator zapewnia puchary, medale, dyplomy i nagrody dla zawodników, którzy

zajmą trzy pierwsze miejsca  w każdej  z  kategorii.  Dodatkowo wśród uczestników

zawodów, którzy przejadą trasę slalomu, zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody.

10. Protesty  dotyczące  wyników  zawodów  można  składać  pisemnie  do  15  min.

po zakończeniu  konkurencji  w  Biurze  Pucharu.  Protesty  rozpatrują  organizatorzy,

których decyzja jest ostateczna. 

§6.

Dodatkowe świadczenia i opłaty związane z wydarzeniem

1. Organizator gwarantuje Uczestnikom biorącym udział w zawodach talon na bezpłatny

posiłek i herbatę (o miejscu wydawania posiłków uczestnicy zostaną poinformowani

w Biurze Pucharu).



2. Organizator  zapewnia  dodatkowo  odpłatnie  wszystkim  Uczestnikom  świadczenia

w następujących cenach i zakresie: 

a) 120  zł  –  dojazd  zorganizowany,  opłata  za  udział  w  zawodach  (dla  osób

uprawnionych), karnet narciarski, ciepły posiłek na stoku i zakwaterowanie z

wyżywieniem

(obiadokolacja godz. 18:00/ śniadanie godz. 8:30).

b) 100 zł – dojazd własny, opłata za udział w zawodach (dla osób uprawnionych),

karnet  narciarski,  ciepły  posiłek  na  stoku  i zakwaterowanie  z  wyżywieniem

(obiadokolacja godz. 18:00/ śniadanie godz. 8:30).

c) 30  zł  –  start  w  zawodach,  opłata  nie  zawiera  posiłku,  karnetu  ani

zakwaterowania.

3. Podczas  imprezy integracyjnej  Organizator  zapewnia  salę  oraz  muzykę.  Uczestnicy

ponoszą koszt ewentualnych posiłków i napojów we własnym zakresie.

§7.

Zakwaterowanie

1. Uczestnicy  wycieczki,  którzy  wniosą  opłatę  wskazaną  w  §  ust.  2  a  i  b  zostaną

zakwaterowani w Ośrodku Wypoczynkowym Limba w Poroninie (34-520 ) przy ul.

Kośne Hamry 15A, w pokojach …… osobowych z łazienkami/bez łazienek …..

2. O kolejności  i  sposobie  zakwaterowania  decyduje  Organizator  przy uwzględnieniu

preferencji Uczestników. 

3. Uczestnicy  zobowiązują  się  do  przestrzegania  regulaminu  i  zasad  panujących

w miejscu zakwaterowania. 

4. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub

zniszczenia  przedmiotów  wyposażenia  i  urządzeń  technicznych  ośrodka  powstałe

z jego  winy  lub  z  winy  odwiedzających  go  osób  nie  będących  Uczestnikiem

wydarzenia.


