
Załącznik nr 2 

REGULAMIN 

imprezy integracyjnej organizowanej przez 

POMORSKĄ OKRĘGOWĄ IZBĘ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  

„I Zawody Paintballowe – Runowo 2019” 

 

REGULAMIN imprezy integracyjnej:  

1. Termin: 8 – 9 czerwca 2019 r. (sobota - niedziela)  

2. Miejsce zawodów: Runowo, Pałac pod Bocianim Gniazdem  

3. Baza noclegowa: Runowo, Pałac pod Bocianim Gniazdem (Pomorska OIIB nie pokrywa 

kosztu noclegów uczestników) 

4. Organizator zawodów:  

Łukasz Krawczyk, tel: 600 162 986, e-mail: lukasz.krawczyk@g.pl 

5. Warunki uczestnictwa:  

Dobry stan zdrowia oraz dokonanie zgłoszenia po zapoznaniu się z Regulaminem. Zawody dla 

osób o każdym poziomie umiejętności gry w paintball. 

6. Zgłoszenie uczestnictwa:  

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 15 kwietnia 2019 r. wysyłając e-mailem zatytułowany  

„I Zawody paintballowe Runowo 2019” na adres slupsk@pom.piib.org.pl. W treści e-maila 

należy zgłosić chęć swojego uczestnictwa w zawodach, podać imię i nazwisko, numer 

członkowski POIIB oraz numer telefonu kontaktowego (ewentualnie adres e-mail - jeżeli inny 

niż nadawcy). 

Rejestracji zgłoszeń i kwalifikacji do uczestnictwa w zawodach dokona Zespół ds. Integracji i 

Promocji POIIB. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej ilość miejsc o zakwalifikowaniu 

do zawodów będzie decydować kolejność przesłania zgłoszeń. O zakwalifikowaniu uczestnicy 

będą powiadomieni e-mailem. Pozostałe osoby zostaną wpisane na listę rezerwową.  

W przypadku zgłoszenia mniej niż 20 osób zawody nie odbędą się. 

7. Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom zawodów: sprzęt oraz amunicję do 

rozegrania Zawodów Paintballowych, ognisko na polu paintballowym, kolację, oprawę 

muzyczną, śniadanie oraz ubezpieczenie NNW. 

Organizator nie zapewnia dojazdu ani noclegów 
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8. Uczestnicy zawodów powinni zgłosić się osobiście 8 czerwca 2019 r. do Pałacu pod 

Bocianim Gniazdem w Runowie o godz. 10:30.  

9. Zgłaszający zostaje uczestnikiem z chwilą osobistego dokonania weryfikacji w Recepcji, 

podczas której niezbędne są: dowód osobisty oraz oryginał podpisanego „OŚWIADCZENIA”. 

10. Uczestnicy zobowiązani są do:  

1) podporządkowania się zarządzeniom kierownictwa zawodów oraz ścisłego przestrzegania 

postanowień niniejszego Regulaminu i Programu,  

2) udzielania pomocy innym uczestnikom zawodów, którzy takiej pomocy potrzebują,  

3) pokrycia wszelkich strat materialnych spowodowanych przez uczestnika na rzecz 

organizatora lub osób trzecich,  

11. Postanowienia końcowe:  

1) Organizator ma prawo wykluczenia z zawodów osób, które nie podporządkowują się 

Regulaminowi zawodów.  

2) Ze względu na warunki pogodowe lub dla bezpieczeństwa uczestników Organizator może 

zmienić, skrócić, a nawet odwołać poszczególne etapy zawodów.  

3) Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.  

4) Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez 

uczestnika w czasie trwania zawodów.  

5) Kierownictwo zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i zmiany 

Programu zawodów w zależności od zaistniałej sytuacji.  

 


