Regulamin zawodów AMG-Air Moves Gathering 2021
I. Organizator
1. Akro Pasja
2. Urząd Miasta Ustka
3. Team Air Moves
4. Celem imprezy jest promocja zdrowego trybu życia, sportów gimnastycznych, dyscypliny
tricking oraz promocja miasta Ustka.
II. TERMIN I MIEJSCE
1. Termin:
- 20.08.2021 start godz. 15:00 - 22:00 (Akro Pasja / Słupsk 76-200 Banacha 6A
- 21.08.2021 start godz. 12:00, koniec 19:00 (Ustka plaża wschodnia)
- 22.08.2021 start godz. 07.00 - 14.00 (Akro Pasja / Słupsk 76-200 Banacha 6A
2. Przebieg zawodów zgodnie z harmonogramem (załącznik do regulaminu)
3. W dniach 20.08.21 i 22.08.21 impreza i seminaria treningowe odbywać się będą na sali
gimnastycznej Akro Pasja w Słupsku.
4. Zawody odbędą się w dniu 21.08.21 na plaży wschodniej miasta Ustka na specjalnie
przygotowanej arenie.
5. Zawodnikom przysługuje dostęp do posiłków przewidzianych w programie oraz butelkowanej
wody pitnej przez cały okres uczestnictwa.
7. W dniu 21.08.21 zawodnikom zostanie zapewniony transport liniami PKP na trasie
Słupsk/Ustka/Słupsk na koszt organizatora. (dozwolone są inne formy transportu na własny
koszt)
8. Osoby zgłoszone, które z jakiejkolwiek przyczyny nie będą w stanie brać czynnego udziału w
imprezie proszone są o zgłoszenie tego faktu organizatorowi.

III. UCZESTNICTWO
1. Prawo startu mają osoby od 7 do 18 roku życia pod warunkiem podpisania przez rodzica /
prawnego opiekuna oświadczenia (załącznik do pobrania) o starcie dziecka na
odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego. Osoby 18+ dokonują zgłoszeń samodzielnie
bez dodatkowych oświadczeń / zgód.
2. Wszyscy zawodnicy zostaną zweryfikowani w dniu przyjazdu na wydarzenie. Podczas
weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający
tożsamość oraz dowód opłaty startowej (nie dotyczy będących już na liście opłaconych).
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o
starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
3. Weryfikacja zawodników i pakietów startowych zgodnie z wykupionym zestawem odbędzie
się w sali Akro Pasja w dniu przyjazdu zawodnika.
W przypadku braku możliwości odebrania pakietu osobiście, pakiet może być odebrany przez
osobę upoważnioną na piśmie.
Nie będzie możliwości odbioru pakietu startowego po zakończeniu imprezy.
4. Decyzje lekarzy zawodów dotyczące startu czy też kontynuowania udziału podczas imprezy
są ostateczne i nieodwołalne.
5. Uczestników zawodów obowiązuje bezwzględne przestrzeganie niniejszego regulaminu.
6. Wyniki startów będą ogłaszane w głosowaniu jawnym przez wyselekcjonowaną grupę
sędziów na bieżąco po każdym pojedynku.
7. Szatnia i depozyt mieścić się będzie w sali gimnastycznej Akro Pasja. (w dniu 21.08.08 w
specjalnie wydzielonej strefie przy arenie na plaży)
Organizator nie odpowiada
za
pozostawione rzeczy wartościowe.
8. W ramach udziału w imprezie uczestnik otrzymuje:
- pakiet startowy zgodny z wyborem wskazanym w formularzu zgłoszeniowym i uiszczoną
opłatą.
- pamiątkową koszulkę
- dostęp do strefy noclegowej (ograniczona ilość miejsc)
*organizator sugeruje rezerwacje hotelu w tym terminie
- dostęp do środków higieny i dezynfekcji oraz pryszniców (w sali gimnastycznej)
- nieograniczony dostęp do butelkowanej wody pitnej
- upominki przygotowane przez sponsorów.
- możliwość czynnego udziału we wszystkich atrakcjach przewidzianych w programie

IV. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza
dostępnego na stronie internetowej: www.elektronicznezapisy.pl
do 19 sierpnia 2021 r.
W dniach 20-21.08.2021 r. zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w stacjonarnie w sali
Akro Pasja. Organizator przewiduje limit zgłoszeń do 80 miejsc.
2. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu
i dokonanie opłaty startowej. Opłatę należy dokonać na stronie zgłoszenia za pomocą
systemu płatności elektronicznych.
3 Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.
4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/
przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.
5. Wysokości opłat startowych są następujące:
– zaliczka za udział w zawodach AMG / 100zł (bezzwrotna w przypadku rezygnacji)
– opłata pełna za 3 dni udziału w zawodach AMG / 300zł (w przypadku rezygnacji
organizator zwraca kwotę pomniejszoną o wartość zaliczki)
– opłata za 2 dni udziału w zawodach AMG (20-21.08.21 lub 21-22.08.21) / 260zł (w
przypadku rezygnacji organizator zwraca kwotę pomniejszoną o wartość zaliczki)
– opłata z 1 dzień udziału w zawodach AMG (21.08.21) / 220zł (w przypadku rezygnacji
organizator zwraca kwotę pomniejszoną o wartość zaliczki)
– *powyższe ceny obowiązują do dnia 13.08.21 po tej dacie każdy z wariantów
cenowych zostanie podniesiony o 30zł.
(organizator nie gwarantuje dostępności pełnego pakietu startowego dla osób zapisujących się
po 13.08.21)
2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do pobrania stosownego oświadczenia ze strony
formularza zgłoszeniowego, które następnie musi zostać wypełnione przez rodzica/opiekuna
prawnego i dostarczone organizatorowi w dzień przyjazdu na event AMG 2021.
V. KLASYFIKACJE
W trakcie zawodów odbędą się dwa turnieje:
1. turniej - Kategoria Young Style (eliminacje i finały młodych reprezentantów Polskiej Kadry
TRICKING'u)
2. turniej – Kategoria Pro Players (eliminacje i finały zawodników klasy PRO – TRICKING)
VI. NAGRODY
1. TURNIEJ 1 – Young Blood
1 miejsce – dyplom + medal/puchar + (upominki od sponsorów)
2 miejsce – dyplom + medal/puchar + (upominki od sponsorów)
3 miejsce – dyplom + medal/puchar + (upominki od sponsorów)
2. TURNIEJ 2 – PRO Players
1 miejsce – dyplom + medal/puchar + (upominki od sponsorów)
2 miejsce – dyplom + medal/puchar + (upominki od sponsorów)
3 miejsce – dyplom + medal/puchar + (upominki od sponsorów)
*kategorie i przebieg turnieju może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych
zawodników.
3. Zawodnicy którzy podczas zawodów zrezygnują z dalszego udziału zostaną automatycznie
zdyskwalifikowani.
4. Każdy zawodnik, który bierze udział dostanie pamiątkowy dyplom uczestnictwa.
5. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom klasyfikacji generalnej, triumfatorom we wszystkich
kategoriach oraz klasyfikacji dodatkowej (konkursu bonusowe). Początek wręczania nagród
po zakończeniu obu turniejów.
VII. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW ZAWODÓW - AMG
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na miejscu w dzień trwania zawodów 21.08.21
2. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas
wykonywania ewolucji.

3. Uczestnicy zobowiązani są do przeprowadzenia ćwiczeń wielostawowych / rozgrzewki /
mobilizacji ciała przed rozpoczęciem udziału we własnym zakresie.
3. Uczestnicy rozumieją i akceptują wysokie ryzyko występowania kontuzji w trakcie
wykonywania skoków i ewolucji.
4. Zawodnicy winni stosować się do poleceń organizatora, ochrony, obsługi technicznej,
medyka, swoich trenerów oraz (Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej lub służby
porządkowej) gdyby tak owa się pojawiła.
5. Wszyscy uczestnicy zawodów AMG ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nie będących uczestnikami
zgłoszonymi do udziału w zawodach AMG.
7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy
startują na własną odpowiedzialność po podpisaniu odpowiedniego oświadczenia.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w dniu zawodów na plaży 21.08.2021.
2. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać opaski świadczące o byciu
zgłoszonym do udziału.
3. Zawody mogą odbyć się w miejscu innym niż plaża wschodnia Ustka ze względu na warunki
atmosferyczne. (w przypadku wysokiego ryzyka opadów deszczu na trzy dni przed zawodami
ogłosimy miejsce zastępcze w którym odbędą się turnieje).
4. Organizator udostępnia strefę noclegową na sali Akro Pasja Słupsk.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce w trakcie zawodów,
wynikające z winy uczestników.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym przez Akro-Pasję w celach organizacyjnych i niezbędnych dla
zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia uczestnika. Jednocześnie
oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności wyrażenia zgody oraz że zostałam/em
poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 w skrócie zwane
RODO, informujemy, iż: Administratorem danych osobowych jest Paweł Szymański AkroPasja ul. Banacha 6a 76-200 Słupsk, NIP 839-311-23-31.
Ponadto, w zakresie dotyczącym organizacji wydarzenia AMG – Air Moves Gathering
2021 Administratorem danych jest: Paweł Szymański Akro Pasja ul. Banacha 6a 76-200
Słupsk ,tel.507777234, e-mail- tam@akropasja.pl. Podane dane osobowe będą
przetwarzane przez Administratora w celu realizacji eventu w zakresie niezbędnym do
jego wykonania, w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora), w celu wykonania ciążących na organizatorze obowiązków prawnych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie tych danych jest
niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy. Dane osobowe będą przechowywane
przez okres realizacji wydarzenia, a po jego zakończeniu do momentu przedawnienia
roszczeń z tytułu uczestnictwa lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania

danych wynikającego z przepisów prawa. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich
danych osobowych, a także o prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz o prawie do przenoszenia danych. W związku z tym, że dane osobowe
są przetwarzane również do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane
dotyczą, ma prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego
przetwarzania. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu. W dowolnym momencie istnieje prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych opartego
na wypełnianiu prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora z przyczyn związanych ze
swoją szczególną sytuacją. Przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając
stosowną informację na adres mailowy Administratora. Każdemu przysługuje prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, w przypadku uznania,
iż przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

