Siedlecki Klub Sportowy „FENIKS”
ul. Gospodarcza 4, 08-110 Siedlce
tel: 668 387 985
e-mail: r.wysocki@fenikssiedlce.pl
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Siedlce, 09.05.2017 rok

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
II runda DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI
W PODNOSZENIU CIĘŻARÓW
Siedlce, 21.05.2017 rok

1. Organizator
1. Siedlecki Klub Sportowy „FENIKS”

2. Miejsce zawodów
1. Hala Siedleckiego Klubu Sportowego „FENIKS” ul. Gospodarcza 4, 08-110
Siedlce

3. Cele zawodów
1. Popularyzacja podnoszenia ciężarów,
2. Wyłonienie Drużynowego Mistrza Polski w podnoszeniu ciężarów.

4. Program zawodów
1. 11:45 – konferencja techniczna
2. 12:10 – waga zawodników
3. 13:30 – rozpoczęcie zawodów

5. Opłata startowa
1. Zgodnie z Regulaminem Drużynowych Mistrzostw Polski.

6. Postanowienia końcowe
1. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem zawodów
2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z
wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku,
odniesienia obrażeń ciał i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i
strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą
wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka.
Podpisując oświadczenie uczestnik wyraża tym samym zgodę na udzielenie
pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz
transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i
paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora.

3. Każdy uczestnik podczas weryfikacji podpisuje oświadczenie o wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Siedlecki Klub Sportowy
FENIKS z siedzibą w Siedlcach przy ul.Gospodarcza 4 w rozumieniu ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1182, z późn. zm.).
4. Organizator nie zapewnia Uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia
NNW.
5. Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie
NNW i nie będą wnosić wobec Organizatora o żadne zadośćuczynienie za
ewentualny uraz lub uszczerbek na zdrowiu podczas zawodów.
6. Organizator zapewnia opiekę medyczną.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
8. Pisemny protest dotyczący organizacji powinien być zgłoszony do
Organizatora w ciągu 1 godziny od chwili ogłoszenia wyników. Protesty
rozstrzyga Dyrektor SKS FENIKS, którego decyzje są nieodwołalne.
9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do
Organizatora.
10.W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
11.Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 2 dni przed
imprezą.
Kontakt: Rafał Wysocki – 668 387 985 r.wysocki@fenikssiedlce.pl
Istnieje możliwość zamówienia obiadów.

