
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
3. Mistrzostwa Gminy Żarów w Akrobatyce Sportowej

ŻARÓW, 07.05.2022 r. 

1. TERMIN I MIEJSCE
- 7 maj 2022 r. – Hala Sportowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, 
ul. Piastowska 10A
- rozpoczęcie turnieju godz. 9.00, potwierdzenie udziału do godz 8.45

2. ORGANIZATOR
- Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

3. CEL
- propagowanie zdrowego stylu życia
- wyłonienie najlepszych zawodników gminy Żarów

4. UCZESTNICTWO 
- Turniej skierowany dla dzieci z gminy Żarów

5. KONKURENCJE/WIEK
- Pierwszy krok (indywidualny dziewcząt): 4-5 lat, 6-7 lat, 8-9 lat
- Pierwszy krok (indywidualny chłopców): 4-5 lat, 6-7 lat, 8-9 lat
- Pierwszy krok PLUS (indywidualny dziewcząt): 10-11 lat, 12-13 lat
- Pierwszy krok PLUS (indywidualny chłopców): 10-11 lat, 12-13 lat
- Pierwszy krok dwójki (do 9 lat): dziewcząt, chłopców, mieszane
- Klasa młodzików dwójki (do 11 lat): dziewcząt, chłopców, mieszane 

6. KATEGORIE STARTOWE:
„Program Klasyfikacyjny pierwszego kroku oraz klasy plus” (ważny od 2019 roku)
„Program Klasyfikacyjny Akrobatyki Sportowej rok 2022”)

7. ZAPISY/WPISOWE/WARUNKI UCZESTNICTWA
- warunkiem startu jest opłacenie wpisowego w wysokości 20 zł (za zawodnika) do dnia 28.04.2022 na 
konto Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów konto: 
Santander o/Żarów nr: 41 1090 2369 0000 0006 0201 9502
- posiadanie aktualnych badań lekarskich lub oświadczenia rodzica o stanie zdrowia dziecka 
pozwalającym na start w zawodach
- warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia
- zawodnik może startować tylko w jednej konkurencji
- wypełnienie zgody dot. danych osobowych RODO

8. NAGRODY
- dla pierwszej trójki danej kategorii wiekowej statuetki,oraz dyplomy, dla każdego medal, woda, baton

9. INNE
- organizator nie zapewnia opieki medycznej
- wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność
- wszyscy uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we
własnym zakresie
- organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste i inne pozostawione na terenie odbywania się zawodów, 
a za szkody poniesione w wyniku niewłaściwego użytkowania obiektu odpowiedzialność ponosi 
opiekun/trener
- rodzice/opiekunowie zajmują miejsca tylko i wyłącznie na trybunach (I piętro)


