
REGULAMIN ZAWODÓW DESKOROLKOWYCH:
Let’s Skate Session w RepublikaPark

1. Organizatorem wydarzenia jest: Michał Krawczyk LETS SKATE Ul. Mickiewicza
93 m7 87-100Toruń NIP 956-195-87-97 oraz SKATE-X Sp. Z o.o. Grudziądzka
122/A 87-100 Toruń NIP 9562364835

2. Celem wydarzenia jest: promocja sportu miejskiego: deskorolki w województwie
Kujawsko – Pomorskim i mieście Toruń.

3. Zasady  wydarzenia  "Let’s  Skate  Session"  określa  niniejszy  regulamin,  który
wchodzi  w życie  z  dniem wydarzenia  tj.  25.06.  2022r.  i  obowiązuje  do  czasu
zakończenia wydarzenia 25.06.2022. 

4. Lokalizacja  zawodów:  Kryty  skatepark  RepublikaPark  Ul.  Grudziądzka  122/a
Toruń.

5. Termin Sobota: 25.06.2022 
6. Program zawodów "Let’s Skate Session"

 Start: rejestracja uczestników 

09:30 -10:00 Deskorolka dla początkujących ( nie wymaga zapisu on-line i wpłaty
startowego ) Zabawy są za darmo !  Bilet wstępu kupuje tylko opiekun dziecka. 

11:00  –  12:30*   Deskorolka  kategorie  U16  (  poniżej  16  roku  życia  )  Girls
( dziewczyny bez ograniczeń wieku ) Open ( powyżej 16 roku życia ).

*(w  pierwszej  kolejności  osoby,  które  zgłosiły  się  przez  aplikację,  wymagany
dokument tożsamości: dowód osobisty lub legitymacja szkolna oraz potwierdzenie
wpłaty startowego) 

Uwaga:  osoby,  które  się  nie  zapiszą  w  formie  on-line  nie  mają  gwarancji
uczestnictwa w zawodach. Skate park ma ograniczoną ilość miejsca.

 Zabawy dla najmłodszych 

10:00 – 11:45:

 na skatepark może wejść 1 osoba – opiekun z dzieckiem zapisanym do
udziału  w  konkursach.  Opiekun  musi  zakupić  bilet  wstępu  jako  widz
wydarzenia. Dziecko – „zawodnik” wchodzi na obiekt za darmo.

 przedstawienie  zasad  zabaw  przez  prowadzącego  Michała  „Helę”
Krawczyka

 start  zabaw  i  różnych  prostych  konkurencji  dla  młodych  adeptów
deskorolki

 dziecko  „zawodnik”  musi  posiadać  własną  klasyczną  deskorolkę  (  nie
dopuszczamy  desek  long-board,  fishek  i  innych  wariacji  .  W  razie
wątpliwości prosimy o kontakt )



 zakończenie  konkursów  i  zabaw,  rozdanie  upominków,  dyplomów  i
zrobienie wspólnego zdjęcia

 wszyscy  uczestnicy  konkursów  wraz  z  opiekunami  są  zaproszeni  na
miejsce dla publiczności – antresolę RepublikaPark

 Kategorie U16, Girls, Open.

12:00-13:00 

 Rozgrzewka Deskorolka

13:00-15:30 

 Start zawodów – Eliminacje U16, Girls, Open
 przejazdy zawodników w formie indywidualnej lub Jam w czasie 1 minuty

lub 45 sekund. Rodzaj i czas zależny jest od ilości uczestników

15:30 – 16:00 

 Przerwa

16:00-17:30 

 Półfinał / Finał 

- po 2 przejazdy zawodników w formie indywidualnej, zawodnicy startują
w kilku grupach. Przed każdą grupą krótka rozgrzewka.

- w każdej kategorii będą nagrodzone 3 pierwsze miejsca + 1 wyróżnienie
dla zawodnika z grupy U16 w kategorii wiekowej U13 ( poniżej 13 roku
życia ).

17:30 – 18:00 

 Przerwa

18:00 – 18:30 

 Konkurencja Best Trick by Nervous

-  konkurencja  na  najlepszy  trick  dla  wszystkich  uczestników  zawodów
- komisja sędziowska decyduje na jakiej przeszkodzie odbywa się konkurs
- 1 osoba wygrywa

19:00 -19:30 

 ogłoszenie  wyników  zawodów:  3  najlepszych  zawodników  w  kategorii
Open , Girls, U16 + wyróżnienie  dla 1 zawodnika U13, wręczenie nagród



Warunki uczestnictwa w wydarzeniu "Let’s Skate Session" 

1. W wydarzeniu  mogą  wziąć  udział  osoby  powyżej  10  roku  życia  (  nie
dotyczy zabaw dla najmłodszych w godz. 10:00 – 11:45 )

2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest rejestracja zawodnika na stronie
www.letsskate.pl/zapiszsie oraz fizyczne potwierdzenie uczestnictwa (wraz
z  okazaniem  dokumentu  tożsamości:  dowód  osobisty  lub  legitymacja
szkolna) w dniu 25.06.2022 w biurze zawodów na terenie RepublikaPark
Ul. Grudziądzka 122/a Toruń od godziny 11:00

3. Udział  w  wydarzeniu  osoby  niepełnoletniej  jest  możliwy  tylko  na
podstawie  podpisanego  pisemnego  oświadczenia  prawnego  opiekuna
(załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu), które należy zabrać ze sobą w
dniu  wydarzenia  25.06.2022 oraz  dostarczyć  przed startem zawodów w
biurze zawodów na terenie  RepublikaPark Ul. Grudziądzka  od godziny
11:00.

4. Udział w wydarzeniu osoby pełnoletniej jest możliwy tylko na podstawie
podpisanego  pisemnego  oświadczenia  (załącznik  nr  2  do  niniejszego
regulaminu).

5. Uczestnik musi posiadać własną deskorolkę , kask i ochraniacze.

Sprawy organizacyjne

1. Wydarzenie będzie prowadzić: Michał Hela Krawczyk
2. Każdy z uczestników zobowiązuje się do przestrzegania zasad fair play wobec

innych  uczestników  oraz  bezwzględnego  wykonywania  poleceń
konferansjera / organizatorów.

3. Na terenie skateparku obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania
alkoholu,  broni  i  materiałów  pirotechnicznych,  palenia  tytoniu  oraz  e-
papierosów.

4. Organizatorzy  mają  prawo nie  dopuścić  lub  poprosić  o  opuszczenie  terenu
wydarzenia osób, które:

Są pod wpływem alkoholu

Są pod wpływem środków odurzających

Są agresywne wobec innych uczestników lub  organizatorów,  używają
wulgaryzmów

5. Zasady oceny przejazdów w kategorii deskorolka:

 Każdy z uczestników w danej kategorii uczestniczy w przejazdach
kwalifikacyjnych w formule  JAM SESSION lub indywidualnych
przejazdów  (komisja  sędziowska  zdecyduje  jaka  forma  będzie
obowiązywać)  podczas  których  ma  możliwość  zaprezentowania
swoich umiejętności. Ilość zawodników oraz czas danego przejazdu
będą określane przez sędziów w trakcie trwania zawodów.

 Zmagania uczestników ocenia 3 sędziów z danej kategorii



 Oceniana jest trudność wykonywanych trików, płynność przejazdu,
skuteczność,  styl,  kreatywność,  oraz  wykorzystanie  przeszkód  w
wartości procentowej od 0 - 100%.

 Noty są zliczane ręcznie na formularzu oceny przez sędziów.
 Z rundy kwalifikacyjnej do półfinału / finału awansują zwodnicy z

najlepszym wynikiem ( ilość miejsc będzie określona przez komisję
sędziowską – zależne od ilości uczestników). 

6. Na  płycie  skateparku  podczas  wydarzenie  mogą  znajdować  się  jedynie
uczestnicy-zawodnicy posiadający opaskę.

7. Na terenie skateparku podczas trwania zawodów przebywać będzie ratownik
medyczny w celu udzielenia pierwszej pomocy.

Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy wydarzenia biorą w nich udział na własną odpowiedzialność lub
odpowiedzialność opiekunów prawnych.

2. W trakcie wydarzenia wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń
organizatorów.

3. Każdy  uczestnik  wydarzenia  zobowiązany  jest  do  zapoznania  się  z
regulaminem zawodów na skateparku i przestrzegania go.

4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie  swoich danych osobowych (imię
nazwisko osoby zgłaszającej oraz osoby biorącej udział w wydarzeniu, dane
zamieszkania osoby biorącej udział w wydarzeniu, telefon kontaktowy, adres
e-mial)  przez  organizatora  wydarzenia  zgodnie  z  przepisami  RODO  oraz
wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych
osobowych.

5. Administratorem  danych  osobowych  zgromadzonych  w  związku  z
wydarzeniem będzie: Michał Krawczyk LETS SKATE Ul. Mickiewicza 93 m7
87-100Toruń NIP 956-195-87-97 oraz SKATE-X Sp. Z o.o. Grudziądzka 122/
A 87-100 Toruń NIP 9562364835

6. Wykonawca  będzie  przetwarzał  powierzone  dane  do  końca  czasu  trwania
wydarzenia  tj  do  25.06  2022.  Wszystkie  dane  osobowe  uczestników
wydarzenia zostaną trwale zniszczone w ciągu 7 dni od zakończenia zawodów
tj do 02.07.2022.

7. Organizator zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu.


