
 

 

Regulamin imprezy niemasowej  
III Towarzyskie Zawody Je dzieckie w Skokach przez Przeszkody  

o Puchar Wójta Gminy Gi ycko 
Sulimy, 19.06.2022 r. 

1. Zobowi zania: 
a) Regulamin obowi zuje na terenie imprezy niemasowej o nazwie III Towarzyskie Zawody Je dzieckie w Skokach 

przez  Przeszkody  o  Puchar  Wójta  Gminy  Gi ycko  w  dniu  19  czerwca  2022  r.,  zwanej  dalej  „imprez ”,  której  
organizatorem jest Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach. Impreza finansowana jest ze rodków 
Gminy Gi ycko.  

b) Osoby przebywaj ce na terenie imprezy podlegaj  przepisom prawa polskiego i niniejszego regulaminu.  
c) Wej cie na teren imprezy oznacza akceptacj  postanowie  regulaminu i przepisów prawa powszechnie 

obowi zuj cego.  
d) Regulamin imprezy udost pniony jest dla uczestników imprezy przed wej ciem na teren imprezy oraz na stronie 

internetowej Gminnego O rodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach   
2. Przeznaczenie terenu: 

Na terenie imprezy widzowie mog  ogl da  Towarzyskie Zawody Je dzieckie w Skokach przez Przeszkody. S  oni 
zobowi zani do zachowania odpowiedniej, bezpiecznej odleg ci od zwierz t znajduj cych si  na terenie imprezy, 
aby zminimalizowa  ryzyko wyst pienia zagro enia zarówno dla widzów, zawodników, zwierz t i innych uczestników 
imprezy oraz do przebywania wy cznie w wyznaczonych przez organizatora miejscach.  

3. Zasady szczegó owe: 
a) Przebywa  w miejscu imprezy oraz w niej uczestniczy  mog  dowolne osoby. Jest ona otwarta dla wszystkich, 

niebiletowana i bezp atna.  
b) Organizator dysponuje w asn  s  porz dkow , opiek  medyczn  i obs ug  informacyjn ; s by legitymuj  

si  identyfikatorem.  
c) Organizator zobowi zuje si  do usuni cia z imprezy osób nietrze wych i zak ócaj cych swoim zachowaniem jej 

przebieg. Je li podj te dzia ania s  nieskuteczne, organizator wyst pi o pomoc do policji. W razie wypadku, 
zas abni cia lub innych dolegliwo ci zdrowotnych, nale y zg osi  si  do ratownika medycznego dy uruj cego na 
terenie imprezy. 

d) W przypadku zagubienia osób lub mienia nale y zg osi  si  do biura zawodów lub namiotu organizatora, lecz nie 
ponosi on odpowiedzialno ci za zagubione osoby lub mienie. Organizator deklaruje jedynie udzielenie pomocy 
w odnalezieniu osób lub mienia poprzez nadanie komunikatu g osowego na po rednictwem nag nienia 
znajduj cego si  na terenie imprezy.  

e) Wszystkie problemy i zapytania dotycz ce przebiegu imprezy nale y zg asza  do organizatora.  
f) Uczestnicy imprezy s  zobowi zani do szanowania mienia innych uczestników, sprz tu, wszelkich innych 

urz dze  i instalacji technicznych oraz mienia stanowi cego w asno  organizatora, jak i do przestrzegania zasad 
niniejszego regulaminu. Organizator imprezy zastrzega mo liwo  dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych w przypadku zniszczenia przez uczestników imprezy mienia stanowi cego jego w asno .  

g) Wystawcy stoisk handlowych, rekreacyjnych i gastronomicznych posiadaj  pe  odpowiedzialno  za w ciwe 
ytkowanie, sprawno  i bezpiecze stwo zainstalowanego sprz tu oraz wszelkich urz dze  podczas wy ej 

wymienionej imprezy, stosuj c si  do postanowie  regulaminu.  
4. Zachowanie na imprezie: 

a) Ka dy, kto przebywa na imprezie powinien zachowywa  si  tak, aby nie szkodzi  i nie zagra  innym osobom 
oraz zwierz tom przebywaj cym na jej terenie.  

b) Kto nie wykonuje polecenia porz dkowego wydanego na postawie ustawy lub regulaminu imprezy przez 
Organizatora podlega  b dzie wydaleniu z terenu imprezy. 

c) Widzowie zobowi zani s  w czasie trwania imprezy przebywa  wy cznie w miejscach przeznaczonych dla 
publiczno ci, tj. za ogrodzeniem oddzielaj cym widzów od zwierz t. Na terenie parkuru oraz rozpr alni dla koni 
i zawodników przebywa  mog  wy cznie zawodnicy, trenerzy oraz luzacy zawodników (pomocnicy). Pozosta e 
osoby, niewymienione w zdaniu poprzedzaj cym, stanowi  widzów i przebywa  winni w miejscu dla widzów 



przeznaczonym. W przypadku wyst pienia wypadku na terenie parkuru i rozpr alni osoba, która nie mia a 
prawa znajdowa  si  w ww. obszarach, utraci mo liwo  dochodzenia odszkodowania od organizatora. Nie 
dotyczy to osób, którym przys uguje na podstawie niniejszego Regulaminu prawo do przebywania na terenie 
parkuru oraz rozpr alni.  

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialno ci za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.  
e) Wszelkie wej cia, wyj cia, przej cia oraz drogi musz  by  utrzymywane w stanie wolnym.  

5. Zakazy: 
a) Zabrania si  wnoszenia i posiadania na terenie imprezy:  

– napojów alkoholowych – kto wnosi lub posiada je podlega karze ograniczenia wolno ci albo grzywny,  
– butelek szklanych i plastikowych, puszek, pojemników do rozpylania gazu, substancji cych, broni w 
rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, wyrobów pirotechnicznych, materia ów po arowo 
niebezpiecznych, a tak e innych niebezpiecznych przedmiotów lub materia ów wybuchowych, 
– rodków odurzaj cych oraz substancji psychotropowych,  
– urz dze  do wytwarzania ha asu (fali d wi kowej) o nat eniu powy ej 70 dB,  
– rzucania jakichkolwiek przedmiotów na terenie imprezy,  
– rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, kul wiec cych, rac itp.  
– naruszenia nietykalno ci cielesnej s by porz dkowej lub informacyjnej,  
– u ywania elementów odzie y lub przedmiotu do zakrycia twarzy, celem uniemo liwienia lub utrudnienia 
rozpoznania jego osoby w czasie pope nienia czynu zabronionego,  
– u ywania wulgarnego i obra liwego s ownictwa, piewania obscenicznych piosenek i obra ania jakichkolwiek 
osób,  
– wchodzenia na obszary, które nie s  dost pne dla widzów, np. w stref  techniczn  organizatora.   

b) Przedmioty niebezpieczne, napoje alkoholowe, rodki pirotechniczne oraz rodki odurzaj ce, które zosta y 
znalezione przy osobie podczas przegl du baga u lub odzie y przez s by porz dkowe, zostaj  zabezpieczone 
przez organizatora i przekazane organom cigania na ich danie.  

6. by: 
a) by organizatora winny posiada  wydane przez niego identyfikatory.  
b) Do s b organizatora zalicza si  s by organizacyjne, techniczne, porz dkowe, informacyjne. 

7. by informacyjne: 
a) W celu zwi kszenia komfortu osób uczestnicz cych w imprezie niemasowej, organizator zapewnia pomoc s by 

informacyjnej w postaci biura zawodów.  
b) by informacyjne zobowi zane s  do:  

– informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpiecze stwa okre lonych przez organizatora lub s by 
ratownicze,  
– informowania o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych,  
– pilnowania przestrzegania postanowie  niniejszego regulaminu,  
– reagowania na skargi sk adane przez osoby uczestnicz ce w imprezie,  
– obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagro enia i przeciwdzia ania nadmiernemu zag szczaniu 
osób.  

8. Odpowiedzialno : 
a) Osoby naruszaj ce zasady bezpiecze stwa i porz dku na imprezie ponosz  odpowiedzialno  karn  oraz 

wynikaj  z przepisów prawa administracyjnego i cywilnego.  
b) Osoby wyrz dzaj ce szkody w mieniu s  zobowi zane do ich naprawienia, wzgl dnie do uiszczenia 

równowarto ci rzeczy zniszczonej na rzecz jej w ciciela.  
c) Rodzice oraz opiekunowie prawni ponosz  odpowiedzialno  za dzieci, które powinny by  pod ich sta  opiek  i 

nadzorem. 
d) Psy przebywaj ce na terenie imprezy winny by  obowi zkowo trzymane na smyczy. 

9. Zasady dotycz ce rozgrywania zawodów: 
a) Prawo udzia u w ramach zaproponowanych Zawodów Towarzyskich maj  wszyscy amatorzy i zawodnicy 

licencjonowani zgodnie z przepisami PZJ, WZJ (dla zawodów towarzyskich).   
b) Zawodnicy maj  prawo startu w konkursach wymienionych w propozycjach Zawodów Towarzyskich zgodnie z 

przepisami PZJ – Przepisy Ogólne, Przepisy Dyscypliny.  
c) Ka dy zawodnik obowi zkowo musi posiada  badanie lekarskie stanowi ce za wiadczenie o stanie zdrowia 

umo liwiaj ce uczestnictwo w Zawodach Towarzyskich oraz aktualne ubezpieczenie NNW.  
d) Zawody Towarzyskie obj te s  ubezpieczeniem OC organizatora imprezy z udzia em koni oraz NNW uczestników 

imprezy z udzia em koni.    



e) Zawodnik mo e startowa  na dowolnej liczbie koni.  
f) Podczas rozgrywanych zawodów konie mog  bra  udzia  w dwóch przejazdach  konkursowych  – dotyczy to 

konkursów od mini LL do L. W przypadku uczestnictwa w konkursie „pony games” dopuszcza si  trzy przejazdy 
jednego konia. Dopuszcza si  start dwóch zawodników na jednym koniu, lecz nie powoduje  to zwi kszonej liczby 
przejazdów – nadal obowi zuj  trzy lub dwa przejazdy zgodnie z powy szymi zasadami. Minimalny wiek konia 
bior cego udzia  w zawodach – 4 lata.  

g) W konkursie nr 1 – „pony games” dopuszczalne jest udzielanie pomocy zawodnikowi poprzez prowadzenie konia 
przez osob  towarzysz . Osob  towarzysz ca musi by  trener/instruktor zawodnika albo rodzic/opiekun prawny. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie nieletniego zawodnika przez osob  niepe noletni . 

h) W pozosta ych konkursach – tj. od mini LL do L obowi zkowe jest samodzielne pokonywanie trasy parkuru. Tylko 
samodzielne pokonanie trasy parkuru b dzie podstaw  klasyfikacji w danej konkurencji.  

i) Ubiór zawodnika: 
– w konkursie „pony games” obowi zuje strój schludny (nie jest obligatoryjne, aby by  to strój je dziecki), z 
obowi zkowym kaskiem, niedozwolone jest u ywanie ostróg przez zawodnika, bat dozwolony do d ugo ci 75 cm. 
– w pozosta ych konkursach obowi zuj : marynarka, koszula z bia ym ko nierzem, preferowane bia e lub kremowe 
bryczesy, obowi zkowy kask z zapi ciem 3-punktowym, bat do d ugo ci 75 cm, ostrogi dozwolone.  

j) Zwyci zca ka dego z konkursów zostanie wy oniony zgodnie z przepisami PZJ dotycz cymi zasad rozgrywania 
poszczególnych konkursów.  

k) Zawodnicy niepe noletni zg aszaj cy wol  udzia u w zawodach winni posiada  zgod  rodziców/opiekunów 
prawnych na udzia  w zawodach. Po przybyciu na miejsce rozgrywania zawodów formularze zgody opiekuna 
prawnego/rodzica znajdowa  b  si  w biurze zawodów. Opiekunowie prawni/rodzinne winni wype ni  stosowne 

wiadczenia i pozostawi  je w biurze zawodów celem przekazania organizatorom oraz S dziemu G ównemu 
Zawodów.  

l) dzia G ówny Zawodów mo e wymaga  od zawodników okazania dokumentów okre lonych niniejszym 
regulaminem. 

m) Uczestnicy Zawodów, osoby towarzysz ce oraz widzowie zobowi zani s  do zachowania ostro no ci przy koniach, 
celem zmniejszenia prawdopodobie stwa wyst pienia zdarze  zagra aj cych yciu i zdrowiu osób uczestnicz cych 
w zawodach oraz dobrostanu koni. Wykazanie niezachowania nale ytej ostro no ci b dzie rodzi o konsekwencje 
prawne po stronie osoby stwarzaj cej zagro enie. 

n) Wszystkie kwestie sporne i nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga  b dzie S dzia G ówny Zawodów. 
o) Zawodnicy, trenerzy i w ciciele koni o wiadczaj , i  znany jest im stan infrastruktury zawodów (imprezy), w tym 

stan pod a, na którym odbywaj  si  zmagania sportowe i nie wnosz  do niego uwag. Zawody nie odbywaj  si  na 
terenie o rodka je dzieckiego, pod e nie stanowi profesjonalnego gruntu, jaki powszechnie wykorzystywany jest 
na terenie o rodków je dzieckich, a zawodnicy, trenerzy oraz w ciciele koni o wiadczaj , i wiadomi s  tych 
okoliczno ci, za  ewentualne kontuzje koni i zawodników stanowi ce nast pstwo uczestnictwa w imprezie w ww. 
warunkach wy czone s  z odpowiedzialno ci organizatora.  

p) Pozostawienie pojazdu do przewozu koni/przyczepy do przewozu koni dozwolone jest tylko w wyznaczonym przez 
organizatora miejscu. Za uszkodzenia pojazdu/przyczepy pozostawionej poza wyznaczonymi do parkowania 
terenami organizator nie ponosi odpowiedzialno ci.  

q) Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody/wypadki, jakie wyst pi y w drodze na i z terenu 
imprezy.  

10. Utrwalenie przebiegu imprezy: 
a) Impreza b dzie utrwalana na no nikach audio i video.  
b) Materia y audio i video b  publikowane na stronie wydarzenia na portalu spo eczno ciowym facebook oraz 

stronach internetowych i profilach facebook organizatorów.  
c) Wej cie na teren imprezy, które jest jednoznaczne z akceptacj  postanowie  niniejszego regulaminu, jest 

jednoznaczne z akceptacj  i udzieleniem zgody na przetwarzanie wizerunku na potrzeby publikacji materia ów 
audio i video w miejscach wyszczególnionych w pkt 10b.  

 
………………………………………………………………………. 

                                                                                                                     (podpis i piecz  organizatora) 


