
 

 
Regulamin Mistrzostw Akademii Górniczo-Hutniczej 

w narciarstwie alpejskim i snowboardzie  
 
 

§1 Cel 
 

1. Popularyzacja narciarstwa alpejskiego i snowboardu w środowisku młodzieży akademickiej 
oraz pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
 

2. Integracja sportowego środowiska akademickiego AGH oraz promowanie aktywnych form 
spędzania wolnego czasu.   

 
 

 
§2 Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem Mistrzostw Akademii Górniczo-Hutniczej w narciarstwie alpejskim 

i snowboardzie (zwanych dalej Zawodami) jest Klub Uczelniany AZS AGH Kraków we 
współpracy ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AGH (zwani dalej 
Organizatorami). 
 

2. Zawody odbędą się w Czarnej Górze, a miejscem, w którym odbędą się zawody jest Ośrodek 
narciarski GrapaSki - Litwinka.  
 

3. W wydarzeniu mogą brać udział osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa oraz dopełnią z tym 
związane formalności, które zostały opisane w niniejszym regulaminie  (zwani dalej 
Uczestnikami). 

 
 

 
§3 Program zawodów 

 
1. Zawody odbędą się w następujących konkurencjach: 

a) slalom gigant kobiet i mężczyzn w narciarstwie, 
b) slalom gigant kobiet i mężczyzn w snowboardzie. 

 
2. Start odbywa się w kolejności: kobiety snowboard, mężczyźni snowboard, kobiety narty, 

mężczyźni narty. 
 

3. W przypadku dobrych warunków śniegowych planowane jest przeprowadzenie slalomu 
gigantu w narciarstwie i snowboardzie w tym samym czasie. 
 

4. Kolejność startu zawodników w poszczególnych konkurencjach jest losowa. 
 

5. Do końcowego wyniku będzie brany pod uwagę wynik lepszego z dwóch przejazdów. 
W przypadku złych warunków atmosferycznych lub innych przeciwwskazań, Organizator 
ma prawo do zakończenia zawodów po pierwszym przejeździe. 



 

 
6. Uczestnicy powinni stawić się na miejscu zawodów przynajmniej godzinę przed ich 

rozpoczęciem. 
 

7. Biuro zawodów będzie otwarte na 1,5 godziny przed rozpoczęciem zawodów. 
 

8. Uczestnicy powinni odebrać z biura zawodów karnet oraz numer startowy, przynajmniej 
na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów. 

 
9. Godzina rozpoczęcia zawodów będzie podana w komunikacie umieszczonym na stronie 

www.azs.agh.edu.pl 
 
10. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany 

godziny rozpoczęcia zawodów. 
 

 
 

§4 Opłaty 
 

1. Wszyscy Uczestnicy zawodów zobowiązani są opłacić wybrany przez siebie pakiet startowy 
oraz kaucję: 
- opłata startowa – 50 zł + 50 zł kaucji, 
- opłata startowa, transport – 90 zł + 50 zł kaucji, 
- opłata startowa, karnet – 140 zł + 50 zł kaucji, 
- opłata startowa, transport, karnet – 180 zł + 50 zł kaucji. 
 

2. Brak uiszczenia opłaty startowej oraz kaucji przez Uczestnika będzie skutkowało 
niedopuszczeniem go do startu w zawodach. 

 
3. Kaucja w wysokości 50 zł zwracana jest Uczestnikowi, po zdaniu do biura zawodów, nie 

uszkodzonych: karnetu oraz koszulki z numerem startowym.  
 

4. Jeżeli z przyczyn losowych Uczestnik nie będzie w stanie wziąć udziału w zawodach, 
powinien o tym fakcie powiadomić Organizatora drogą mailową, na adres azs@agh.edu.pl, 
najpóźniej do dnia 9.03.2022 r. do godziny 12:00. W przypadku niepoinformowania 
Organizatora o planowanej nieobecności do w/w terminu, opłata startowa nie będzie 
zwracana.  
 

 
§5 Zgłoszenia uczestników do udziału w zawodach 

 
1. Zgłoszenie uczestnika do udziału w Zawodach odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.azs.agh.edu.pl oraz dokonanie 
opłaty startowej wraz z kaucją. 
 

2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu. 
 

3. Zgłoszeń można dokonywać do dnia 09.03.2022 r. 
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4. Nieprawidłowe lub nieterminowe zgłoszenie do zawodów może spowodować 

niedopuszczenie uczestników do udziału w zawodach. 
 
 
 

§6 Oświadczenia i zobowiązania stron 
 

1. Organizator oświadcza, iż wszystkie dane osobowe zawarte w dokumentach 
zgłoszeniowych nie zostaną przekazane dalej i zostaną wykorzystane tylko na potrzeby 
organizacji zawodów. 
 

2. Organizator zobowiązuje się do: 
a) zapewnienia Uczestnikom wyznaczonej trasy oraz możliwości jej obejrzenia zgodnie 

z zasadami Narciarskiego Regulaminu Sportowego,  
b) zapewnienia Uczestnikom pomiaru czasu podczas przejazdów, 

 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 
a) skradziony, zniszczony lub zgubiony sprzęt oraz bagaż uczestników zawodów, 
b) zmiany w programie spowodowane działaniem siły wyższej lub nieprzewidziane wypadki 

losowe, 
c) zachowanie Uczestników zawodów oraz następstwa z niego wynikające, w tym chwilowy 

lub stały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne. 
  

4. Uczestnik zobowiązuje się do: 
a) przestrzegania niniejszego Regulaminu, 
b) przestrzeganie aktualnie panujących przepisów sanitarnych, 
c) podania prawdziwych danych przy rejestracji, 
d) przestrzegania regulaminu ośrodka narciarskiego, oraz przepisów 

obowiązującego w Polsce prawa oraz innych regulaminów i przepisów 
wymienionych w niniejszym regulaminie, 

e) w przypadku studentów, posiadania ze sobą ważnej legitymacji studenckiej, 
f) bezwzględnego stosowania się do zaleceń organizatora. 

 
5. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są uczestniczyć w Zawodach w kaskach ochronnych.  

 
 
 
 

§7 Postanowienia końcowe 
 

1. Zawody mogą zostać odwołane, jeśli Organizator stwierdzi, że ich przeprowadzenie będzie 
niezgodne z obecnie panującymi przepisami państwowymi lub jeśli panujące warunki 
atmosferyczne nie będą pozwalały na ich przeprowadzenie. 
 

2. We wszelkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem głos decydujący posiada 
Organizator.  

 
 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu oraz jego interpretacji. 



 

 
4. Bieżące informacje dotyczące zawodów będą przekazywane za pośrednictwem strony 

internetowej www.azs.agh.edu.pl 

 


