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REGULAMIN ZAWODÓW LIBERO x 71 SKIM SILESIA CUP 2020
19 - 20.09.2020
(„Regulamin”)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady zawodów „LIBERO x 71 SKIM SILESIA CUP 2020” 

1. Organizatorami zawodów są: Live Spółką Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z  siedzibą w Gdańsku 
(80-363), przy ul. Piastowskiej 67 (NIP 584 27 32 427, REGON  221918273) wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469064, z kapitałem zakładowym w wysokości 
5000,00 zł, reprezentowaną przez komplementariusza LIVE Sp. z o.o. 
oraz 
Adam Chrabąszcz SEVENTYONE z siedzibą we Wrocławiu ul. Osiedlowa 31a, 54-614, NIP: 8942771003

2. Fundatorem nagród jest Galeria Libero - Projekt 120 sp. z. o. o. sp. k. z siedzibą w Kielcach 25-323, przy Alei 
Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007025, NIP 657-023-09 12. 
oraz partnerzy wydarzenia.

3. Zawody przeprowadzane będą w dniach 19-20 września 2020 na terenie Galeria Libero (Plac do Radości) 
przy ul. Kościuszki 229, Katowice, w godzinach 10:00 - 20:00 (19.09.2020) oraz 10:00 - 15:00 (20.09.2020) 

4. Harmonogram godzinowy zawodów stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu i może ulec zmianie w związku 
z wydarzeniami losowymi lub sytuacją spowodowaną nagłą zmianą warunków atmosferycznych.

II. ZASADY UCZESTNICZENIA W ZAWODACH

1. W imprezie może wziąć udział każda osoba fizyczna.

2. Każdy z zainteresowanych, do dnia 17.09.2020 do godziny 23:59 musi wypełnić interaktywny formularz 
zgłoszeniowy dostępny w poniższym linku: http://bit.ly/SKIMSILESIACUP2020

3. W przypadku niemożności wypełnienia formularza z pkt. II, par. 6, rejestracja możliwa jest na miejscu 
zawodów w dniu 19.09.2020 w godzinach 10:00 - 11:30. 

4. Uczestnicy pełnoletni zobowiązani są posiadać swoje wyposażenie sportowe. W przypadku braku posiadania 
swojego wyposażenia istnieje możliwość korzystania z ogólnodostępnych desek skimboardowych (osoby 
niepełnoletnie).

5. Nieletni uczestnicy – poniżej 18. roku życia, mogą uczestniczyć jedynie za zgodą rodzica/ opiekuna prawnego, 
który wypełni i podpisze specjalne oświadczenie, warunkujące uczestnictwo w imprezie w punkcie rejestracji 
zawodników (Galeria Libero (Plac do Radości) przy ul. Kościuszki 229, Katowice) w godzinach 10:00 - 11:30 
w dniach 19 - 20.09.2020.
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6. W zawodach nie mogą brać osoby poniżej 7. roku życia.

7. Osoby pełnoletnie mogą uczestniczyć pod warunkiem wypełnienia specjalnego oświadczenia 
dopuszczającego uczestnictwo w imprezie.

8. Każdy uczestnik ma obowiązek stosować się do wskazówek i instrukcji organizatorów imprezy i osób 
wyznaczonych do pomocy przez organizatora.

9. Organizator ma prawo wylegitymować uczestników imprezy celem kontroli wieku kwalifikującego do udziału 
w imprezie.

10. Brak pisemnej zgody rodziców (lub opiekunów prawnych), a także brak wymaganych oświadczeń 
uczestników stanowi podstawę do wykluczenia z imprezy po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia 
powyższego braku.

11. W przypadku osób niepełnoletnich (poniżej 18. roku życia) odpowiedzialność za uczestnika ponoszą rodzice 
lub prawni opiekunowie. 

12. Osoby pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających mają kategoryczny zakaz wchodzenia na tor, 
brania udziału w zawodach i wejścia na teren imprezy.

III. ZASADY RYWALIZACJI

1. Zawody będą rozgrywane na torze skimboardowym na terenie Galeria Libero (Plac do Radości) przy 
ul. Kościuszki 229, Katowice.

2. Na zawodach zostaną rozegrane konkurencje w następujących kategoriach 
• OPEN (amatorzy) 
• JUNIOR (U-12 - osoby do 12 roku życia oraz U-16- osoby do 16 roku życia) 
• LADIES (kobiety) 
• PRO (zawodowcy)

3. Poszczególne kategorie będą odbywały się na przeszkodach (boxy proste z najazdem, kicker, rury) oraz 
na flacie - płaskiej powierzchni toru.

4. Zawody będą oceniane przez dwuosobowe jury ustanowione przez organizatora.

5. Po eliminacjach zostaje wyłoniona półfinałowa 6 zawodników. 

6. Półfinały  będą odbywały się w formie head to head. Uczestnicy będą losowali zawodnika, z którym będą 
rywalizowali jeden na jednego, a także przeszkodę, na której będzie się rozgrywać walka. 

7. Do finału przechodzi tylko jedna osoba z dwuosobowego hitu - 3 finalistów w każdej z 4 kategorii. 

8. Finały będą odbywały się w formule GAME OF SKATE. Jeden zawodnik zadaje trik (na przeszkodzie, którą 
sam wybierze, może ją także dowolnie zmieniać podczas zadawania kolejnych trików), a kolejni zawodnicy 
muszą ten trik powtórzyć. Jeśli tego nie zrobią dostają jedną literkę. Osoba zadaje triki dopóki nie skusi, a jeśli 
skusi, przeciwnik zadaje trik.

9. Tricki typu „no comply” są zabronione. 
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10. Osoba zadająca trick musi wykorzystać co najmniej 3 różnorodne konfiguracje przeszkód (w tym również 
FLAT jest traktowany jako jedna konfiguracja).

11. Przed zadanym trickiem zawodnik musi powiadomić sędziów i rywala/i jaki trik ma zamiar wykonać.

12. Kolejność startu jest wybierana na początku finałów poprzez walkę kamień-papier-nożyce. Między 
zawodnikami podczas „walki” musi być zachowany odstęp 2m.

13. Osoba która pierwsza zbierze wyraz SKIM (4 litery) przegrywa.

14. We wszystkich konkurencjach sędziowie oceniają ewolucje zawodników wykonywane na desce 
skimboardowej.

15. Celem zawodów LIBERO x 71 SKIM SILESIA CUP jest weryfikacja umiejętności zawodników oraz wyłonienie 
największych talentów

16. 3 najlepszych zawodników z każdej kategorii (OPEN, JUNIOR U-12 i U-16, LADIES, OPEN) otrzyma następujące 
nagrody rzeczowe oraz pieniężne ufundowane przez sponsorów: 

a) Kategoria JUNIOR 
• U-12 
I miejsce: voucher podarunkowy do galerii handlowej LIBERO Katowice o wartości 200,00 PLN, Torba 
Aquadrom (plecak, notatnik, bidon, długopis, głośnik bezprzewodowy, bilety wstępu do Aquadrom Ruda 
Śląska, selfi-stick), słuchawki, koszulka, zawieszka, bon o wartości 150 PLN na odzież sportową,  koszulka 
Seventyone/Skim.camp. 

II miejsce: voucher podarunkowy do galerii handlowej LIBERO Katowice o wartości 150,00 PLN, słuchawki, 
koszulka, zawieszka,  koszulka Seventyone/Skim.camp. 

III miejsce: voucher podarunkowy do galerii handlowej LIBERO Katowice o wartości 50,00 PLN, słuchawki, 
koszulka, zawieszka, koszulka Seventyone/Skim.camp. 

•U-16 
I miejsce: voucher podarunkowy do galerii handlowej LIBERO Katowice o wartości 200,00 PLN, Torba 
Aquadrom (plecak, notatnik, bidon, długopis, głośnik bezprzewodowy, bilety wstępu do Aquadrom Ruda 
Śląska, selfi-stick), słuchawki, koszulka, zawieszka, kosmetyczka i szczotka do włosów BaByliss, długopis 
grawerowany, napoje Coke Energy,  bon o wartości 200 PLN  na odzież sportową,  koszulka Seventyone/Skim.
camp. 

II miejsce: voucher podarunkowy do galerii handlowej LIBERO Katowice o wartości 150,00 PLN  koszulka, 
zawieszka, słuchawki, kosmetyczka i szczotka do włosów BaByliss, długopis grawerowany, napoje Coke 
Energy, koszulka Seventyone/Skim.camp.  

III miejsce: voucher podarunkowy do galerii handlowej LIBERO Katowice o wartości 50,00 PLN,  koszulka, 
zawieszka, kosmetyczka i szczotka do włosów BaByliss, długopis grawerowany, napoje Coke Energy,  koszulka 
Seventyone/Skim.camp.  

b) Kategoria OPEN 

I miejsce: voucher podarunkowy do galerii handlowej LIBERO Katowice o wartości 200,00 PLN, koszulka, 
zawieszka, kosmetyczka i szczotka do włosów BaByliss,  długopis grawerowany, napoje Coke Energy, bon 
o wartości 200 zł na odzież sportową, okulary słoneczne Polaroid, koszulka Seventyone/Skim.camp. 

II miejsce: voucher podarunkowy do galerii handlowej LIBERO Katowice o wartości 150,00 PLN, koszulka, 
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zawieszka, kosmetyczka i szczotka do włosów BaByliss, długopis grawerowany, napoje Coke Energy, okulary 
słoneczne Polaroid, koszulka Seventyone/Skim.camp. 

III miejsce: voucher podarunkowy do galerii handlowej LIBERO Katowice o wartości 50,00 PLN, koszulka, 
zawieszka, kosmetyczka i szczotka do włosów BaByliss, długopis grawerowany, napoje Coke Energy, okulary 
słoneczne Polaroid, koszulka Seventyone/Skim.camp. 

c) Kategoria PRO 

I miejsce: nagroda pieniężna 250 PLN, voucher podarunkowy do galerii handlowej LIBERO Katowice 
o wartości 200,00 PLN, kosmetyki do pielęgnacji męskiej firmy Berani o wartości 1300 zł, trymer do brody 
firmy BaByliss Pro o wartości 350 zł oraz kosmetyczka i szczotka do włosów, bon o wartości 200 zł na odzież 
sportową, koszulka, zawieszka, pakiet napoi Coke Energy, długopis grawerowany, koszulka Seventyone/Skim.
camp. 

II miejsce: nagroda pieniężna 150 PLN, voucher podarunkowy do galerii handlowej LIBERO Katowice 
o wartości 150,00 PLN, koszulka, zawieszka, pakiet napoi Coke Energy, długopis grawerowany, kosmetyczka 
i szczotka do włosów firmy BaByliss, koszulka Seventyone/Skim.camp. 

III miejsce: nagroda pieniężna 100 PLN, voucher podarunkowy do galerii handlowej LIBERO Katowice 
o wartości 50,00 PLN,  koszulka, zawieszka, pakiet napoi Coke Energy, długopis grawerowany, kosmetyczka 
i szczotka do włosów firmy BaByliss, koszulka Seventyone/Skim.camp. 

d) Kategoria LADIES 

I miejsce: nagroda pieniężna 250 PLN, voucher podarunkowy do galerii handlowej LIBERO Katowice 
o wartości 200,00 PLN, Torba Aquadrom (plecak, notatnik, bidon, długopis, głośnik bezprzewodowy, bilety 
wstępu do Aquadrom Ruda Śląska, selfie-stick), słuchawki, koszulka, zawieszka, kosmetyczka i szczotka do 
włosów BaByliss, długopis grawerowany, napoje Coke Energy, bon o wartości 200 zł na odzież sportową, 
okulary słoneczne Polaroid, koc, koszulka Seventyone/Skim.camp. 

II miejsce: nagroda pieniężna 150 PLN, voucher podarunkowy do galerii handlowej LIBERO Katowice 
o wartości 150,00 PLN, koszulka, zawieszka, pakiet napoi Coke Energy, długopis grawerowany, okulary 
słoneczne Polaroid, koc, koszulka Seventyone/Skim.camp. 

III miejsce: nagroda pieniężna 100 PLN, voucher podarunkowy do galerii handlowej LIBERO Katowice 
o wartości 50,00 PLN, koszulka, zawieszka, pakiet napojów Coke Energy, długopis grawerowany, okulary 
słoneczne Polaroid, koszulka Seventyone/Skim.camp.

Dla zawodników pakiet: okulary przeciwsłoneczne, woda mineralna, paczka chipsów, czapka, koszulka, długopis. 

Nagroda specjalna dla najbardziej wyróżniającego się zawodnika/zawodniczki z kategorii: Open / Junior / Ladies 
- deska skimboardowa Seventyone - nagroda przyznana przez Jury. 

17. Zwycięzcy uczestnicy zawodów, po zakończonych zawodach będą musiały przekazać organizatorowi dane 
osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres, numer kontaktowy, numer konta bankowego. 

18. Organizator w ciągu 30 dni od wygranej przeleję na konto zawodnika odpowiednią kwotę.

19. Niniejszy konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) 
w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009 Nr 201, poz. 1540).

20. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i zobowiązuje 
się do przestrzegania jego postanowień.
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IV. OBOWIĄZKI I PRAWA UCZESTNIKA

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w imprezie w dowolnym momencie jej trwania.

2. Uczestnik ma prawo do informacji o harmonogramie imprezy.

3. Uczestnik, który dokonał rejestracji ma prawo do wszelkich gratyfikacji przewidzianych w programie imprezy.

4. Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowania własnoręcznym 
podpisem (lub podpisem rodziców i opiekunów prawnych) jego warunków. Udział w imprezie oznacza 
akceptację wszystkich jego zapisów.

5. Uczestnik ma obowiązek jazdy sprawną deską. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za stan 
techniczny desek skimboardowych.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1. Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z udziału w imprezie  w przypadku gdy: 

a) uczestnik nie stosuje się do poleceń organizatora i swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla 
siebie i reszty uczestników imprezy.  

b) małoletni uczestnik nie ma wymaganych dokumentów (pisemna zgoda rodziców) c) uczestnik jest pod 
wpływem substancji odurzających (narkotyki, alkohol itp.)

2. Organizator ma obowiązek zapanować nad ładem i porządkiem podczas imprezy.

3. Organizator ma obowiązek wezwać służby porządkowe w przypadku łamania prawa przez uczestników 
imprezy, lub w przypadku zaistnienia wypadku. W przypadku poważnego urazu, obsługa toru do skimboardu 
zobowiązana jest do wezwania opieki medycznej.

VI. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Organizator ma obowiązek dotrzymania wszelkich starań by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim 
uczestnikom imprezy.

2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za działania uczestników imprezy niezgodne z obowiązującym 
prawem i zasadami fair play.

3. Na każdej z przeszkód może znajdować się tylko jedna osoba.

4. W trakcie zawodów na torze może przebywać maksymalnie 8 osób z obowiązkowym przestrzeganiem 
odległości 2m od każdego zawodnika. Wszelkie decyzje organizacyjne podejmuje obsługa toru.

VII. REKLAMACJE

1. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji związanej z Zawodami.

2. Ewentualne reklamacje należy zgłosić pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Reklamacje 
należy zgłosić na piśmie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do dnia 15.08.2020 r. na adres 
Organizatora: z dopiskiem na kopercie: „LIBERO x 71 Skim Silesia CUp”. O zachowaniu terminu do wniesienia 
reklamacji decyduje data doręczenia Organizatorowi reklamacji – a nie data stempla pocztowego nadania 
korespondencji zawierającej reklamację.
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3. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz 
przyczynę reklamacji z jej uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa powyżej, nie 
będą rozpatrywane.

4. Reklamację rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od jej otrzymania, włączając w to wysłanie Uczestnikowi 
Promocji zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

5. Niedostosowanie się do procedur składania reklamacji będzie podstawą ich odrzucenia.

VII. BEZPIECZEŃSTWO W OKRESIE PANDEMII COVID-19

1. Organizator lub oddelegowany z grona pracowników koordynator do spraw zdrowotnych odpowiada za 
zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz utrzymanie kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

2. Wprowadza się zasadę zamkniętego terenu zawodów, w celu ograniczenia liczby osób przebywających na 
danym terenie wydarzenia do niezbędnego minimum. Uczestnicy muszą zachować bezpieczną odległość 2 m. 

3. Zapewnienie procedur dla osób pracujących przy realizacji wydarzenia:

• zebranie danych kontaktowych od obsługi wydarzenia (tzw. tracking pracowników).

• obowiązkowe maseczki/przyłbice u wszystkich pracowników i kontraktorów.

• dezynfekcja dłoni przy wejściu i wejściu na teren imprezy.

• oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej.

• planowanie harmonogramu organizacji wydarzenia, tak aby jak najmniejsza liczba osób pracowała w jednym 
czasie w jednym miejscu.

• Zbieranie danych osobowych i kontaktowych:

• przygotowanie klauzuli dot. ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi udostępnienie 
Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu  i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy:

- dane te umożliwiają łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu.

- zbieranie ich nie jest obligatoryjne, ale rekomendowane w miarę możliwości, tak by ułatwić służbom 
sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym 
wydarzeniu.

- po ich pozyskaniu powinny być przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie.

4. Każdy zawodnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej takie jak 
maseczki bądź przyłbice ochronne. 

5. Każdy zawodnik zobowiązany jest do wypełnienia obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na 
imprezę lub wcześniej drogą online, że zawodnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną 
oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

6. Zawodnicy będą poinformowani z wyprzedzeniem:
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VIII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA WIRUSA SARS-Cov-2

1. Każdy uczestnik turnieju, który w czasie turnieju zauważy u siebie pogarszający się stan zdrowia 
(temperatura, bóle mięśni, stawów, gorączka itp.) niezwłocznie powinien zgłosić się do organizatora turnieju/ 
koordynatora zdrowotnego

2. Koordynator ds. zdrowotnych (ubrany w rękawice jednorazowe, maskę ochronną oraz okulary ochronne) uda 
się do izolatorium, do którego też uda się osoba z objawami dokona ponownego pomiaru temperatury osobie 
z objawami

3. Osoba z objawami COVID-19 mająca temperaturę 37,5°C i powyżej, zostaje w Izolatorium i dostosowuje się do 
wytycznych koordynatora

4. Koordynator dzwoni do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i informuje o sytuacji, jeżeli nie ma 
możliwości dodzwonienia się do WSSE dzwoni na numer 112 lub bezpośrednio do lekarza rodzinnego

5. Koordynator podejmuje kroki w zależności od decyzji lekarza ( WSSE, 112, Rodzinny):  

• wzywa Pogotowie Ratunkowe  

• osoba własnym samochodem jedzie do domu  

• osoba / pracownik pojazdem służbowym jedzie do domu

6. Koordynator tworzy listę osób z bezpośredniego kontaktu z osobą z objawami (z danymi kontaktowymi) 
i oddelegowuje je do domu, wykluczając transport środkami komunikacji publicznej

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając wymóg przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO):

1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych – czyli podmiotem decydującym o tym, w jaki sposób 
i w jakich celach wykorzystywane będą Twoje dane osobowe – jest Galeria Libero - Projekt 120 sp. z. o. o.  
sp. k. z siedzibą w Kielcach 25-323, przy Alei Solidarności 36, zwana dalej „Organizatorem”, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007025, NIP 657-023-09 12

7. Organizator wyznaczy miejsce odosobnienia (izolatorium) na zawodach (pojazd, pokój, itp.). 
Izolatorium będzie wyposażone w środki dezynfekujące.

8. Na teren zawodów mają wstęp wyłącznie osoby:

• zdrowe, bez jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę zakaźną, które dostarczyły  oświadczenie o stanie 
zdrowia.

• które dostarczyły oświadczenie o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury dotyczących jego stanu zdrowia.

• które, potwierdziły, że zapoznały się z procedurą i zgodziły się stosować jej zapisy.

• które poddały się pomiarowi temperatury i wskazywała ona poniżej 37,5°C.

• zdezynfekowały dłonie przed wejściem.
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2. Pozyskane dane osobowe przetwarzane mogą być przez Administratora lub podmioty działające na jego 
zlecenie w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Zawodówi – w oparciu o art. 6 RODO na 
podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody,

3. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż wskazani wyżej, chyba że podstawą 
dla tego będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub okaże się to niezbędne lub potrzebne dla 
osiągnięcia wymienionych powyżej celów. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza UE 
i EOG oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO, w tym poprzez 
profilowanie. 

4. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w zakresie czasowym do tego niezbędnym, w szczególności 
do czasu realizacji wszelkich praw i obowiązków oraz wygaśnięcia wszelkich roszczeń, wynikających bądź 
związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi (np. podatkowych, o charakterze cywilnoprawnym/
karnoprawnym).

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z rezygnacją z udziału 
w Promocji, bowiem ich podanie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w promocji,

6. Zgodnie z odpowiednimi przepisami RODO możesz żądać od Administratora –udostępnienia swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a nadto – przysługuje Ci 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia udzielonej wcześniej zgody na 
przetwarzanie,

7. Organizator, Administrator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika 
niewłaściwego adresu lub innych danych osobowych,

8. Organizator, Administrator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualną utratę danych 
osobowych Uczestników Zawodów i z przyczyn niezależnych od Organizatora, Administratora i Fundatora,

9. Uczestnik wyraża zgodę na publiczne udostępnianie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie swojego 
wizerunku, w szczególności w sieci Internet, utrwalonego w ramach udziału w Zawodach i, zgodnie 
z postanowieniami Regulaminu Akcji Promocyjnej, w którym bierze udział.

10. Wizerunek Uczestnika utrwalony w ramach udziału w Zawodach może być wykorzystywany 
i rozpowszechniany przez Administratora danych poprzez udostępnienie go w sieci Internet (m.in. strona 
www.liberokatowice.pl, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Snapchat, Vine, TripAdvisor) oraz materiałach 
reklamowych w celach marketingowych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest do wglądu u Dyrekcji Centrum, w siedzibie Organizatora, w punkcie Rejestracji 
Zawodników, oraz na stronie internetowej www.liberokatowice.pl i www.seventyone.pl 

2. Treść Regulaminu może ulec zmianie w czasie trwania Zawodów. Ewentualne zmiany zostaną ogłoszone na 
www.liberokatowice.pl i www.seventyone.pl. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Ewentualne spory związane z Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
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5. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika jest ograniczona do wartości nagrody jaką potencjalnie 

6. Wszelkie treści dotyczące Zawodów zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie 
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

Niniejszy regulamin obowiązuje w całości w dniu trwania imprezy. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia 
uczestnika z ciążących nad nim obowiązków.

Zał. 1 do  “REGULAMIN ZAWODÓW LIBERO x 71 SKIM SILESIA CUP 2020”

PROGRAM ZAWODÓW:

19.09.2020 SOBOTA

10:00 - 11:30 Rejestracja / Rozgrzewka

11:30 - 12:15 Eliminacje w kategorii OPEN

12:15 - 13:00 Eliminacje w kategorii JUNIOR

13:00 - 13:30 Eliminacje w kategorii LADIES

13:30 - 14:30 Eliminacje w kategorii PRO

14:30 - 15:15 Półfinały w kategorii JUNIOR 

15:15 - 16:00 Półfinały w kategorii PRO

16:00 - 16:45 Finał w kategorii OPEN

16:45 - 17:15 Finał w kategorii LADIES

17:15 - 18:00 Finał w kategorii JUNIOR

18:00 - 18:45 Finał w kategorii PRO

19:00 - 20:00 Rozdanie nagród, oficjalne zakończenie zawodów

20.09.2020 NIEDZIELA

10:00 - 11:00 rozgrzewka 

11:00 - 13:00 warsztaty skimboardingu (wydarzenie otwarte, niewymagające rejestracji)

13:00 - 15:00 free ride/style 


