
 

Regulamin 

Zawodów rolkarskich  

II Wyscig Rolkarski na Pradze - Północ 

w dniu 30 lipca 2016 r. 

 

I.        Organizatorem zawodów rolkarskich i bezpłatnych warsztatów rolkarskich jest Urząd Dzielnicy  

Praga – Północ  m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa 

II .      Celem zawodów rolkarskich i bezpłatnych warsztatów rolkarskich jest: 

1) promocja Parku Praskiego jako idealnego miejsca do uprawiania sportów, 

2) upowszechnienie jazdy na rolkach, 

3) promocja zdrowego trybu życia. 

III.     Zasady zawodów rolkarskich i bezpłatnych warsztatów rolkarskich określa niniejszy regulamin,  

który wchodzi w życie z dniem imprezy tj. 30 lipca 2016 r. i obowiązuje do czasu zakończenia imprezy. 

IV.    Termin i miejsce imprezy – 30 lipca 2016 r., Park Praski w Warszawie. 

Zawody rolkarskie odbędą się w parku na alejkach koło pomnika Żyrafy 

V. Kategorie startowe 

II Wyścig Rolkarski obejmuje kategorie: 

I etap wyścigu - do 6 lat,  

ll etap wyścigu -7-10 lat (dziewczynki)  

lll etap wyścigu -7-10 lat (chlopcy)  

lV etap wyścigu - 11-15 tat (dziewczynki)  

V etap wyścigu - 11-15 lat (chlopcy)  

Vl etap wyścigu (open) - 7-15 lat,  

VI. Dystans zawodów 

1. I etap wyścigu - do 6 lat, na dystansie 100 metr6w,  

2. ll etap wyścigu -7-10 lat (dziewczynki) na dystansie 100 m.,  

3. lll etap wyścigu -7-10 lat (chłopcy) na dystansie 100 m., 

4.  lV etap wyścigu - 11-15 lat (dziewczynki) na dystansie 100 m.,  

5. V etap wyścigu - 11-15 lat (chlopcy) na dystansie 200 m.,  

6. Vl etap wyścigu (open) - 7-15 lat, na dystansie 200 m. 

VII.  Program zawodów rolkarskich i bezpłatnych warsztatów rolkarskich 

Park praski – przy Żyrafie 

16.00 – 16.30 zapisy na zawody i przygotowanie trasy wyścigu 
16.30 – 16.50 start I etap wyścigu 
16.50 – 17.10 start II etap wyścigu 
17.10 – 17.30 start III etap wyścigu 
17.30 – 17.50 start IV etap wyścigu 
17.50 – 18.10 start V etap wyścigu 
18.10 – 18.30 start IV etap wyścigu 
18.30 – 19.00 przerwa techniczna na uzupełnienie wyników oraz wypisanie dyplomów 
19.00 – 19.40 dekoracje 
19.40 – 20.00 oficjalne zakończenie imprezy, wspólne zdjęcie wszystkich uczestników 
 
VIII.   Warunki uczestnictwa w zawodach rolkarskich  



1. W II Wyscigu Rolkarskim na Pradze- Północ może wziąć każde 

       dziecko  zgłoszone przez rodziaca/opiekuna przed startem w dniu  30 lipca 2016 r. 

2. Udział w zawodach jest bezpłatny.  

3. Udział w zawodach rolkarskich osoby niepełnoletniej  

 jest możliwy tylko na podstawie  podpisanego pisemnego oświadczenia prawnego opiekuna 

       (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). Oświadczenie do pobrania ze strony 

        www.rollschool.pl 

4. Zapisy odbywają się w miejscu imprezy w dniu 30 lipca 2016 r. , od godz. 16.00, najpóźniej 

       15 min. przed każdą kategorią startową.  

5. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadania rolek, kasku ochronnego i ochraniaczy. Sprzęt można 

wypożyczyć bezpłatnie na miejscu 

IX.     Klasyfikacje 

 Wygrywa ten uczestnik, który w swojej kategorii startowej, w jak najszybszym czasie przejedzie dystans 

odpowiedni dla swojej kategorii wiekowej określony w punkcie VI 

X.    Nagrody 

1) Za zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach startowych, zostaną przyznane nagrody 

rzeczowe ufundowane przez Urząd dzielnicy Praga - Północ 

2) Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli zawody rolkarskie otrzymają pamiątkowe dyplomy i medale 

XI.     Sprawy organizacyjne  

Przed przystąpieniem do zawodów rolkarskich każdy uczestnik musi przejść procedurę  

                  rejestracyjną: 

1)    każdy uczestnik obowiązany jest przybyć na miejsce imprezy w  

        dniu  30 lipca 2016 roku najpóźniej15 min. przed swoim startem (kategoria startowa),  

2)    starty w poszczególnych kategoriach startowych będą się odbywały ze staru wspólnego z podzialem 

na kategorie wiekowe, 

3) zakwalifikowany uczestnik otrzyma nr startowy, który zobowiązany jest nosić w 

        widocznym miejscu przez cały czas trwania zawodów, 

4) uczestnicy ustawiają się w kolejności przy linii startu, według wskazań sędziego, 

5) przebieg zawodów rolkarskich będzie kontrolowany na trasie wyścigu przez sędziego 

                        6)    bezpłatne warsztaty rolkarskie będą prowadzić wykwalifikowani  instruktorzy 

           Wrotkarstwa, 

    7)    podczas zawodów rolkarskich i bezpłatnych warsztatów rolkarskich uczestnikom nie wolno 

           popychać, ani ciągnąć innych Uczestników, 

    8)    zakazane jest blokowanie  innych zawodników poprzez umyślną zmianę toru jazdy, 

   9)   uczestnik zobowiązuję się do przestrzegania zasad fair play wobec innych uczestników, 

   10)   na terenie parku obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i   

           spożywania alkoholu, broni i  materiałów pirotechniczne. 

 



XII.    Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy zawodów rolkarskich biorą w nich udział na 

       własną odpowiedzialność. 

2. W trakcie zawodów rolkarskich wszyscy 

       uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,  

       sędziów, służb  porządkowych i osób działających w  imieniu organizatora. 

3. Uczestnik zawodów rolkarskich uznaje, że zapoznał się z 

regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

4. Organizator ma prawo publikowania w środkach przekazu (Internet, prasa, radio, telewizja, 

       ulotki, plakaty, inne materiały promocyjne i informacyjne) danych identyfikujących uczestników  

       zawodów rolkarskich, tj.: imię, nazwisko, wiek, oraz  

       ich wizerunku utrwalonego w czasie trwania zawodów rolkarskich 

 (serwis fotograficzny). Uczestnicy zawodów rolkarskich i bezpłatnych warsztatów 

       rolkarskich wyrażają zgodę na bezpłatne publikowanie ich danych osobowych i wizerunku we 

       wszelkich materiałach informacyjnych i promocyjnych o zawodach rolkarskich  

oraz kampaniach, przedsięwzięciach, wystawach i wydawnictwach  

       informacyjnych, promocyjnych i prasowych.  

5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora 

       zawodów rolkarskich zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. 

6. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z zawodami rolkarskimi  

będzie Organizator. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane  

       opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych, bądź innych nieprawdziwych informacji  

       opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników. 

8. Na cały czas trwania zawodów rolkarskich Organizator 

      zapewnia zabezpieczenie medyczne, tj. karetkę  (zespół podstawowy z lekarzem).  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu z ważnych powodów, w  

       każdym czasie. 

10. Organizator  zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów rolkarskich 

w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych,  

       uniemożliwiających przeprowadzenie zawodów.  

 

 

 

Burmistrz Dzielnicy Praga - Półonoc 

 

 


