
REGULAMIN XVIII ZAWODÓW O PUCHAR REKTORA 

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE  

W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE  

WITÓW 29.02-01.03 2020 r.  

1. Cel zawodów:  

  

• Kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego  

• Popularyzacja narciarstwa i snowboardu jako dyscypliny sportowej  

• Promocja zdrowej rywalizacji zgodnej z zasadami „fair play”  

• Integracja środowiska akademickiego Akademii Wychowania Fizycznego  w 

Krakowie  

2. Program zawodów:  

1. Zawody przeprowadzane są w następujących kategoriach:  

- narciarstwo - slalom gigant – pracowniczki AWF  

- narciarstwo - slalom gigant – pracownicy AWF  

- narciarstwo - slalom gigant - studentki AWF  

- narciarstwo - slalom gigant - studenci AWF  

- snowboard – slalom gigant – pracowniczki AWF  

- snowboard – slalom gigant – pracownicy AWF                                                  

- snowboard – slalom gigant – studentki AWF  

- snowboard – slalom gigant – studenci AWF  

2. We wszystkich konkurencjach obowiązuje indywidualna klasyfikacja  

 i nagradzanie najlepszych zawodników.  

3. W zawodach mogą brać udział absolwenci AWF w Krakowie, jednak ich starty  

w poszczególnych konkurencjach będą oceniane poza konkurencją.  

4. Szczegółowy program zawodów, kolejność i godziny startów poszczególnych 

konkurencji dostępny będzie na dwa dni przed rozpoczęciem zawodów  

3. Uczestnictwo:  

1. W zawodach sportowych musi wziąć udział każdy uczestnik imprezy (dotyczy 

studentów AWF w Krakowie)   

2. Kolejność startujących zawodników w poszczególnych konkurencjach 

ustalana jest na podstawie losowania numerów startowych.  

 

3. Zaleca się wszystkim zawodnikom start w ochraniaczach głowy – kaskach.  

4. Zawodników obowiązuje całkowity zakaz startu w zawodach pod wpływem 

alkoholu i innych środków odurzających  



5. Zawodnik startujący podpisując imienną deklarację o zapoznaniu się  z 

regulaminem zaświadcza, iż:  

- startuje w zawodach na własną odpowiedzialność  

- nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach 

sportowych  

- startuję w zawodach nie będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających  

6. W przypadku złamania zapisów regulaminu, uczestnik zawodów zostaje 

zdyskwalifikowany oraz zobowiązany do uiszczenia dodatkowo pełnej kwoty 

uczestnictwa w imprezie  

7. Zawodnicy we własnym zakresie pokrywają koszty zakupu karnetu na wyjazdy 

wyciągiem.  

8. Organizator ma prawo pobrać kaucje zwrotną lub dokument tożsamości za 

wydany numer startowy  

4. Organizatorzy zawodów.  

1. Głównymi organizatorami zawodów są:  

- Koordynator ds. Sportu Akademickiego AWF w Krakowie  

- Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego AWF w Krakowie  

- Instytut Nauk o Sporcie- Zakład Sportów Zimowych AWF w Krakowie  

2. Za przygotowanie techniczne stoku do zawodów odpowiada właściciel stoku  

  

5. Zgłoszenia wraz z opłatą startową.  

STUDENCI:  

• Zgłoszenia będą przyjmowane w siedzibie Samorządu, Hol główny  

(obok bufetu Docent) w godzinach dyżurów.  

• Opłata wynosi: 160 zł – od osoby (50 zł kaucja zwrotna)  

• UWAGA: organizatorzy NIE zapewniają karnetów na wyciągi  

  

PRACOWNICY:  

• Zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie Instytutu Nauk o Sporcie  

u Pani Marty Wdowik – pawilon II pok. 209 w godzinach 8-12.  

• Opłata wynosi: 130 zł – od osoby   

UWAGA: organizatorzy NIE zapewniają karnetów na wyciągi  

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ DLA STUDENTÓW UPŁYWA W DNIU 07 LUTEGO 

2020r. lub po wyczerpaniu wolnych miejsc.  

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ DLA PRACOWNIKÓW UPŁYWA W DNIU 20 LUTEGO 

2020r. lub po wyczerpaniu wolnych miejsc. 

  

 



6. Uwagi końcowe  

  

• W kwestiach spornych, interpretacji regulaminu oraz innych nieobjętych 

regulaminem sprawach decyduje Koordynator ds. Sportu Akademickiego   

mgr Kinga Tabor, pracownik Zakładu Sportów Zimowych, oraz 

Przewodnicząca Komisji ds. Sportu URSS AWF w Krakowie – Julia Sproch. 

  

• Szkody wywołane przez uczestników ponoszą oni sami. Dotyczy to miejsca 

odbywania się zawodów, a także miejsca zameldowania. Każdy uczestnik 

odpowiada za swój pokój i w przypadku zniszczenia sprzętu znajdującego się 

w nim, pokrywa koszty jego naprawy.  

 

• W przypadku braku dostępnej wystarczającej ilości pokoi o danej liczbie miejsc 

organizator zastrzega sobie prawo do roszad osób w pokojach. 

 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:  

- zniszczony lub zagubiony bagaż uczestnika wyjazdu  

- zmiany w programie spowodowane działaniem siły wyższej lub 

nieprzewidziane wypadki losowe  

- zachowanie Uczestników wyjazdu oraz następstwa z niego wynikające,  w 

tym chwilowy lub stały uszczerbek na zdrowiu.  

 

  

• Uczestnik zobowiązuje się do:  

- przestrzegania niniejszego regulaminu  

- przestrzegania regulaminu ośrodka oraz przepisów obowiązującego prawa w 

Polsce  

- posiadania ze sobą ważnego dokumentu tożsamości oraz legitymacji 

studenckiej  

- stosowania się do zaleceń organizacyjnych  

- pozostawienie swojego miejsca pobytu w stanie takim jak zastał w momencie 

zameldowania  

- ewentualnego pokrycia wszystkich szkód wyrządzonych przez niego 

podczas trwania imprezy.  

- organizator nie zwraca żadnych kwot za świadczenia niewykorzystane z winy 

Uczestnika.  

 

• Podpisując niniejszy regulamin uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych potrzebnych do zgłoszenia do zawodów i ubezpieczenia 

oraz wykorzystywanie swojego wizerunku w materiałach promocyjnych AWF w 

Krakowie, Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego AWF Krakowie oraz 

AWF Channel.  

  

  

Ze sportowym pozdrowieniem ORGANIZTORZY  


