Regulamin ogólny Adrenaline.pl Flag Football – dzień z futbolem flagowym

1. Cel imprezy
- popularyzacja futbolu flagowego
- propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży

2. Organizator
Fundacja Adrenaline.pl – zdrowie poprzez sport, ul. Wyszyńskiego 1/302 10-457 Olsztyn.

3. Termin i miejsce
Niedziela 26.09.2021 r. godz. 10:00 – 17:00, boisko Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Żytniej
w Olsztynie.

4. Uczestnictwo
- dziewczęta i chłopcy w wieku od 11 do 14 lat (roczniki 2007 – 2010)
- udział w turnieju jest bezpłatny
- liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
- każdy z uczestników biorący udział w wydarzeniu zobowiązany jest przed jego rozpoczęciem
dostarczyć do organizatora zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w wydarzeniu, znajomości regulaminu oraz o wykorzystaniu wizerunku na cele promocyjne (zdjęcia,
relacje video), podpisane przez ustawowego przedstawiciela tj. rodzica lub opiekuna prawnego
- każdy uczestnik zobowiązuje się przestrzegać regulaminu korzystania z infrastruktury Szkoły
Podstawowej nr 18 przy ul. Żytniej

5. Warunki dopuszczenia do rozgrywek
- wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod adresem: www.summerjam.pl
- dostarczenie do organizatora przed rozpoczęciem eventu zaświadczenia o braku przeciwwskazań
zdrowotnych, znajomości regulaminu oraz o wykorzystaniu wizerunku na cele promocyjne (zdjęcia,
relacje video), podpisane przez ustawowego przedstawiciela tj. rodzica lub opiekuna prawnego
- podczas wydarzenia każdy z uczestników powinien być pod stałą opieką opiekuna prawnego

6. W ramach udziału w turnieju uczestnicy otrzymają
- udział w wydarzeniu sportowo-rekreacyjnym
- opiekę sportową, sędziowską oraz medyczną

- dostęp do szatni z prysznicami
- możliwość zdobycia nagród

8. Postanowienia końcowe
- organizator zapewnia niezbędny sprzęt sportowy do przeprowadzenia wydarzenia
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za losowe wypadki powstałe w trakcie trwania turnieju
(kontuzje, zły stan zdrowia zawodników)
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione podczas trwania wydarzenia.
- treningi oraz mecze turniejowe odbywać się będą pod nadzorem i opieką trenerów i zawodników AZS
UWM Olsztyn Lakers oraz licencjonowanych sędziów futbolu amerykańskiego.
- gracz zgłaszając się do Adrenaline.pl Flag Football – dzień z futbolem flagowym, zgadza się na
postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów w nim
zawartych.

Kontakt: Rafał Kacprzak, tel. 661 505 016, e-mail: rafal.kacprzak@adrenaline.pl
Więcej informacji: www.summerjam.pl, www.fundacja-adrenaline.pl

