Smučarski klub ATC Kanin Bovec in Soča Outdoor Festival organizirata

1. POKAL
BOVCA NA ROLERJIH
28. JUNIJA

TRASA: Bovec, Trg – Hotel Alp
PREIZSKUS PROGE: Med 9.00 in 9.45 uro.
START: Ob 10.00 uri
Prijave: Do petka, do 18.00 ure na elektronski naslov: mark.lavrencic©gmail.com
Zaščitna čelada, ščitniki in smučarske palice so obvezne.
V PRIMERU SLABEGA VREMENA TEKMA ODPADE

TEKMA ŠTEJE ZA: 2. Mednarodni pokal smučarskih klubov v slalomu na rolerjih.
KATEGORIJE:
U7 (m/ž) (2008-mlajši)
U9 (m/ž) (2006-2007)
U11 (m/ž) (2004-2005)
U14 (m/ž) (2001-2003)
U17 (m/ž) (1998-2000)
Senior (m/ž) (1985-1997)
Master (m/ž) (1984 in starejši)
STARTNINA: 5,00€ otroci, 10,00€ odrasli
NAGRADE: Prvi trije uvrščeni v vsaki kategoriji bodo prejeli kolajne, prvih šest uvrščenih
prejme praktične nagrade.Vsi udeleženci kategorij U7 in U9 prejmejo spominske medalje,
udeleženci mladinskih kategorij od U11 do
U14 prejmejo diplome do desetega mesta.
S pokalom bodo nagrajena društva uvrščena
od prvega do šestega mesta.
REZULTATI IN PRITOŽBE: Rezultati bodo
znani 1 uro po končanem merjenju, oziroma
po prihodu zadnjega tekmovalca na cilj. Morebitne pritožbe bo sprejemal glavni sodnik
največ 15 minut po objavi rezultatov, ob plačilu pologa 50,00€. V primeru ugodne rešitve
pritožbe se polog vrne.
RAZGLASITEV IN PODELITEV: Pričetek razglasitve najkasneje 30 minut po objavi rezultatov v ciljnem prostoru pred hotelom Alp lokacijo podelitve določi Soča outdoor Festival
ODGOVORNOSTI: Vsak tekmovalec s prijavo
in startom potrdi, da tekmuje na lastno odgovornost in da se strinja z določili tega razpisa. Organizator ne odgovarja za morebitne
poškodbe ali škodo, ki si jo povzročijo udeleženci sami ali proti tretji osebi. Vsi udeleženci
ob prijavi na prireditev izjavljajo, da v primeru kakršne koli škode, ki bi jo utrpeli v zvezi
z udeležbo na tej prireditvi, ne bodo tožili ali
zahtevali nadomestila od organizatorja.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV: Organizator
bo osebne podatke udeležencev uporabljal
in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (UL RS, št. 86/2004 do
94/2007). Z udeležbo udeleženec dovoljuje, da
organizator navedene osebne podatke hrani
in obdeluje v svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca.
Udeleženec ima vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (UL RS, št. 20/1998
do 126/2007). S prijavo na prireditev udeleženec soglaša z uporabo osebnih podatkov za
namene pošiljanja elektronskih sporočil na
posredovani elektronski naslov udeleženca,
pri čemer takšna sporočila ne štejejo za neželeno elektronsko pošto glede na veljavno
področno zakonodajo.
Udeleženec soglaša, da lahko organizator vse
podatke iz prijavnice objavi v sredstvih javnega obveščanja in na spletnih straneh prireditve, vključno s fotografijami, video posnetki,
intervjuji ipd., ne da bi zato potrebovali posebno dovoljenje udeleženca. Organizator ni
odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno
škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki
bi nastali v zvezi z udeleženčevim sodelovanjem na prireditvi.
ZAGOTAVLJANJE NUJNE MEDICINSKE POMOČI: V času preizkusa proge in koncem
tekme bo za zagotavljanje nujne medicinske
pomoči prisoten dežurni zdravstveni delavec.
Na razpolago bo za nudenje nujne medicinske pomoči, v kolikor bi se kateri od udeležencev poškodoval.
V primeru, da bo 28. junija 2015 slabo vreme,
prireditev odpade. Organizator bo morebitno
odpoved sporočil najkasneje v soboto 27. junija do 18.ure.
Pridržujemo si pravico do sprememb ali dopolnitev pravilnika.
KONTAKTNA OSEBA ORGANIZATORJA
TEKME: Šmid Roman, tel. +386 40 465 265
Bovec, 20. maja 2015

