
REGULAMIN ZAWODÓW  

„EcoSlide” – „I Gminny Zjazd na Byle Czym” 

29.01.2017 Lichtajny 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1.Organizatorem zawodów „EcoSlide” – „Zjazd na byle czym”, zwanymi dalej 

„Zawodami”, jest Gmina Ostróda z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego I, 14-100 

Ostróda (Biuro Zawodów: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-

100 Ostróda, Biuro Promocji Gminy, pok.404, te. 89 767 07 88, e-mail: 

promocja@gminaostroda.pl) zwana dalej „Organizatorem”. 

1.2.Zawody zorganizowane zostaną przy współpracy z Zakładem Unieszkodliwiania  

Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o. z siedzibą w Rudnie. 

1.3.Zawody prowadzone są na podstawie niniejszego Regulaminu Zawodów, zwanego 

dalej „Regulaminem”. 

1.4.Regulamin dostępny jest do wglądu w Biurze Zawodów oraz na stronie 

internetowej www.gminaostroda.pl 

1.5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób 

trzecich mające lub mogące mieć wpływ na przebieg Zawodów. 

 

2. Miejsce i termin zawodów 

2.1.Zawody organizowane są w miejscowości Lichtajny – Gmina Ostróda. 

2.2.Termin zawodów – 29 stycznia 2017r. 

2.3.Ze względu na fakt, iż termin zawodów uzależniony jest od warunków 

pogodowych Organizator może zmienić termin Zawodów, a w skrajnych 

przypadkach odwołać Zawody. O tym fakcie zawodnicy zostaną poinformowani 

na stronie internetowej www.gminaostroda.pl. Organizator zastrzega sobie 

możliwość dokonania zmian w programie i sposobie przeprowadzenia Zawodów. 

 

3. Cel zawodów 

3.1.Celem zawodów jest aktywna promocja gminy Ostróda zimą oraz popularyzacja 

ochrony środowiska. 

 

4. Warunki uczestnictwa w Zawodach 

4.1.W zawodach mogą wziąć udział drużyny, które w wyznaczonym terminie 

dostarczyły zgłoszenie do Organizatora. W przypadku osób niepełnoletnich, 

wymagana jest zgoda opiekuna na piśmie. 

4.2.Uczestnicy zobowiązani są do startu na sprzęcie zbudowanym między innymi 

ze zużytych opakowań PET, bądź przynieść na miejsce zbiórki stare baterie 

albo zakrętki od butelek, które będą zbierane w trakcie imprezy. 
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4.3.Drużyna rozumiana jest jako zespół składający się od 2 do 5 osób, który 

skonstruuje pojazd, a następnie zgłosi się na miejsce Zawodów i wystartuje w 

Zawodach. 

4.4.Ubezpieczenie NNW pozostaje po stronie Organizatora. 

4.5.Każdy zawodnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. 

4.6.Zawodnik nie może być pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających. 

4.7.Stan zdrowia zawodnika musi pozwalać mu na udział w Zawodach. 

4.8.Prawo do startu w zawodach ma każda osoba spełniająca warunki regulaminu. 

 

5. Zgłoszenia do udziału w zawodach 

5.1.Zgłoszenie do udziału w zawodach jest dobrowolne i jest równoznaczne z 

akceptacją niniejszego Regulaminu. 

5.2.Zgłoszeń można dokonać pisemnie do 27 stycznia 2017r. na formularzu 

zgłoszeniowym na adres Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 

Ostróda z dopiskiem Promocja oraz poczta elektroniczną na adres promocja 

@gminaostroda.pl lub osobiście w Biurze Promocji Gminy Ostróda, pok.404. 

5.3.Zgłoszeń można dokonać również osobiście w dniu imprezy na miejscu zawodów. 

 

6. Informacje ogólne dotyczące Zawodów 

6.1.Do uczestnictwa w zawodach dopuszczeni zostaną tylko zawodnicy posiadający 

nie budzące wątpliwości co do wymogów bezpieczeństwa pojazdy. 

6.2.Organizator zobowiązuje wszystkich uczestników do posiadania zapewniających 

bezpieczeństwo kasków ochronnych. Do udziału w Zawodach nie zostaną 

dopuszczone osoby stwarzające niebezpieczeństwo. W przypadku kwestii 

bezpieczeństwa budzących jakąkolwiek wątpliwość co do interpretacji spełniania 

wymogów bezpieczeństwa, decyzję ostateczną o dopuszczeniu uczestnika do 

udziału w Zawodach podejmuje Organizator. 

6.3.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości kwestie sporne rozstrzygane będą przez 

Organizatora. 

6.4.O kolejności startu poszczególnych zawodników decyduje losowanie 

przeprowadzone przez Organizatora Zawodów. 

6.5.Niedozwolone jest umieszczanie na pojazdach napisów obraźliwych i 

dyskryminujących. 

6.6.Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność 

 

7. Koszty udziału w zawodach 

7.1.Udział w Zawodach jest bezpłatny 

 

 



8. Nagrody 

8.1.Spośród pojazdów, które dojadą do mety Jury wyłoni zwycięzcę oraz przyzna 

nagrody rzeczowe w kategorii  

„Najciekawszy Pojazd”, „Najszybszy Zjazd” oraz „Najdłuższy zjazd”. 

8.2 Ocenie zostanie poddane: zaawansowanie konstrukcyjne i kształt pojazdu, sposób    

      zjazdu i jego efektowność, wielkość pojazdu oraz stylizacja uczestników. 

 

9. Postanowienia końcowe 

9.1.Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania bezpieczeństwa. 

9.2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wypadków zaistniałych 

na trasie i terenie zawodów, za zniszczenie, uszkodzenia, zgubienie lub kradzież 

rzeczy osobistych. 

9.3.Udział w zawodach uczestnika nie rodzi roszczeń pod adresem Organizatora o 

jakiekolwiek profity, wynagrodzenia, odszkodowania niewskazane treścią 

Regulaminu. Organizator jest zobowiązany wyłącznie do zorganizowania ww. 

Zawodów opisanych Regulaminem. 

9.4.Na czas trwania Zawodów Organizator zapewnia pomoc medyczną. 

9.5.Organizator zapewnia sobie prawo do zmiany warunków niniejszego Regulaminu 

poprzez ich publikację na stronie internetowej www.gminaostroda.pl. 

9.6.We wszelkich kwestiach spornych, które nie zostały objęte Regulaminem, decyzje 

podejmowane będą przez Organizatora. 
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