AKTYWNIE Z NAMI – ZAWODY SPORTOWE
DLA MIESZKAŃCÓW ŁAZISK GÓRNYCH I OKOLIC*
- CZTERY TURNIEJE BOWLINGOWE Z CYKLU GRAND PRIX** -

II TURNIEJ BOWLINGOWY
z cyklu GRAND PRIX**
Łaziska Górne, kręgielnia MOSiR, ul. Ogrodowa 50
29 maj 2019 r. godz. 16.00-19.30
KILKA INFORMACJI:
 Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zapisanie się na liście startowej w serwisie
sportowym: www.ssk-elektro.pl do każdego turnieju – liczba miejsc ograniczona
i wynosi 36 miejsc; O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń; W przypadku
zwolnienia miejsca w zawodach mogą wziąć udział zawodnicy z listy rezerwowej.
 Każdy turniej będzie składał się z 4 pełnych gier, które będą zaliczane do klasyfikacji
końcowej; Do klasyfikacji generalnej zaliczane są najlepsze wyniki z 3 turniejów.
 Turnieje będą klasyfikowane w kategorii kobiet i w kategorii mężczyzn.
 Przed każdym turniejem organizator przeprowadzi losowanie torów bowlingowych.
 Na każdym turnieju Organizator zapewnia: gorący poczęstunek oraz trofea sportowe:
za miejsca 1-3 w każdej kategorii.
 Opłata startowa (20 zł/os. - członek SSK Elektro, 50 zł/os. - pozostałe osoby) przeznaczona na upominki pamiątkowe (koszulki bowlingowe) za miejsca 1-3 w każdej
kategorii (nie dotyczy uczestnika który otrzymał tego typu upominek na turnieju
bowlingowym z cyklu grand prix 2019) – pobierana przez Sędziego w dniu zawodów
(brak uiszczenia opłaty przed zawodami skutkuje skreśleniem z listy startowej).
 Punktacja za miejsca indywidualne zostanie przedstawiona przez Sędziego.
 Trofea sportowe za cykl grand prix 2019: za miejsca 1-3 w każdej kategorii.
 Co najmniej 3 najlepszych zawodników i zawodniczek stanowić będą reprezentację
Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego Elektro na XI Mistrzostwa Polski Energetyków
w Bowlingu.
 Organizator nie zapewnia Ubezpieczenia uczestnikom turnieju. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.
 Organizator turniejów nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności karnej ani
cywilnej za ewentualne szkody i straty spowodowane przez uczestników.
Interpretacja wszystkich spraw nie ujętych w niniejszym komunikacie należy
wyłącznie do Organizatora.
 Udział w turnieju pociąga za sobą zgodę uczestników na publikację materiału
fotograficznego i danych osobowych na stronie internetowej Organizatora oraz
w komunikatorach społecznościowych.
 Terminy kolejnych turniejów z cyklu Grand Prix**:
 III TURNIEJ BOWLINGOWY: 18 wrzesień 2019 r. godz. 16.00-19.30
 IV TURNIEJ BOWLINGOWY: 23 październik 2019 r. godz. 16.00-19.30.


Więcej informacji: Ireneusz Wanczura (tel. 783-931-303).

*Realizacja zadania publicznego ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Łaziska Górne pn.
„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: Poszerzenie oferty aktywnego wypoczynku
oraz promocja sportu i wykorzystanie funkcji integracyjno-społecznych kultury fizycznej”.

** Realizacja zadania publicznego ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki pn. „Sport
dla Wszystkich” w ramach podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”
z zakresu „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych” pn.
„Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych”.

