REGULAMIN
§1 Informacje ogólne
1. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach
2. Termin: 7.12.2017 (czwartek) godz.17:00 Kręgielnia w Parku Wodnym Wilkasy,
ul. Olsztyńska 29A.
4. Nazwa imprezy: „Rodzinny Mikołajkowy Turniej Bowlingowy”
5. Cel imprezy: Promocja zdrowia wśród mieszkańców Gminy Giżycko, zacieśnianie więzi
rodzinnych i społecznych, promocja Parku Wodnego w Wilkasach.
6. Ilość miejsc: 10 drużyn (drużyna składa się z 1 opiekuna + 1 dziecko w wieku 9-13 lat).
Decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Zapisy: telefonicznie lub mailowo do dnia 04 grudnia 2017 (poniedziałek)
– tel. 87 428-50-94, 533-330-993
– mail: biuro@parkwodnywilkasy.ugg.pl
8. Wstęp: symboliczna „złotówka” od osoby.
9. Nagrody: Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary, pozostałe drużyny dyplomy za
udział.
10. Parametry techniczne kręgielni:
- 2 tory o długości standardowej: 18,5 m
§2 Zasady turnieju
1. Każda osoba biorąca udział w turnieju powinna zapoznać się i przestrzegać zasad
niniejszego

regulaminu,

regulaminu

kręgielni

Parku

Wodnego

w

Wilkasach

(http://www.parkwodnywilaksy.ugg.pl/sites/default/file/images/Park_Wodny/regulaminy/kreg
ielnia.pdf) oraz regulaminu imprez GOKiR Wilkasy ( http://ugg.pl/cms/22125/regulaminimprez).
2. Uczestnikami imprezy są wszystkie osoby biorące udział w turnieju.

3. Dzieci mogą brać udział w rozgrywkach wyłącznie pod opieką osoby dorosłej (opiekuna).
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia deklaracji udziału w turnieju
(załącznik nr 1).
5. Szczegółowy opis zasad gry stanowi załącznik nr 2.
6. Zgłoszenia do turnieju można pobrać ze strony www.ugg.pl w recepcji Parku Wodnego
w Wilkasach lub Gminny Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wilkasach.
7. Wypełnione deklaracje (załącznik nr 1) należy dostarczyć do przed rozpoczęciem imprezy
osobiście - recepcja Parku Wodnego Wilkasy lub mailowo na adres:
biuro@parkwodnywilkasy.ugg.pl.
8. Każdy uczestnik biorący udział w turnieju bezwzględnie podporządkowuje się poleceniom
osoby prowadzącej turniej.
9. Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu
turnieju oraz regulaminu kręgielni.

UWAGA:
Wstęp na kręgielnię wyłącznie w obuwiu sportowym z czystą i jasną podeszwą.
W przypadku małej frekwencji zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do
odwołania turnieju.

Załącznik Nr 1
……………………………………………………
imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego/prawnego opiekuna

………………………………………………………………………..
adres przedstawiciela ustawowego/prawnego opiekuna

………………………………………………………………………..
telefon kontaktowy przedstawiciela ustawowego/prawnego opiekuna

Oświadczenie*
o wyrażeniu zgody na uczestnictwo osoby niepełnoletniej w imprezach sportowo –
rekreacyjnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji z siedzibą
przy ulicy Olsztyńskiej 54 w Wilkasach oraz na przetwarzanie danych osobowych.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka (osoby pozostającej pod
moją opieką)
………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka/osoby pozostającej pod opieką)

w ,,Rodzinnym Mikołajkowym Turnieju Bowlingowym” organizowanym w dniu 7 grudnia
2017 r. w godzinach 17.00 – 18.30 przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach
(miejsce: kręgielnia Parku Wodnego Wilkasy, ul. Olsztyńska 29a).
Oświadczam jednocześnie, iż zapoznałem/am się z regulaminem Kręgielni Parku Wodnego w
Wilkasach i regulaminem „Rodzinnego Mikołajkowego Turnieju Bowlingowego”
organizowanym w dniu 7 grudnia 2017 r., akceptuję wszystkie ich postanowienia. Ponadto
oświadczam, iż nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do udziału mojego dziecka/osoby
pozostającej pod moją opieką w wyżej wymienionej imprezie.
Wilkasy, dnia ………………………. ………………………………………………..
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Oświadczam jednocześnie, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
i mojego dziecka/osoby pozostającej pod moją opieką, do celów uczestnictwa
w „Rodzinnym Mikołajkowym Turnieju Bowlingowym”, organizowanym przez Gminny
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).
Wilkasy, dnia ………………………. ………………………………………………..
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Załącznik Nr 2

,,Rodzinny Mikołajkowy Turniej Bowlingowy”
ZASADY GRY
1. Drużyna powinna składać się z 2 osób (1 osoba dorosła oraz 1 dziecko w wieku 9-13 lat).
2. Gra składa się z 5 rund.
3. Na początku każdej rundy gracz stara się strącić wszystkie kręgle. Jeśli w pierwszym rzucie
w rundzie gracz zbije wszystkie kręgle, tzw. "strike", dana runda jest zakończona. Jeżeli
natomiast po pierwszym rzucie pozostały nie strącone kręgle- następuje drugi rzut. Strącenie
wszystkich kręgli podczas drugiego rzutu to tzw. "spare". Gdy po drugim rzucie nadal
pozostaną nie strącone kręgle, wtedy wynik to tzw. "open frame"- gracz zdobywa tylko tyle
punktów, ile strącił kręgli.
4. Wygrywa ta drużyna, która uzyska najwięcej punktów w trakcie gry.
STRIKE- gracz otrzymuje 10 punktów plus liczba punktów równa liczbie kręgli strąconych
w dwóch następnych rzutach.
SPARE- gracz otrzymuje 10 punktów plus liczba punktów równa liczbie kręgli strąconych
w następnym rzucie.

