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1. W wydarzeniu startować mogą jedynie osoby, które dokonały wcześniejszej rejestracji na stronie
mistrzostw www.santaclaus.polishcomps.pl, dokonały wpłaty wpisowego, zostały zaakceptowane do listy
zawodników oraz odebrały identyfikator startowy podczas rejestracji na miejscu zawodów.
2. Rejestracja na miejscu zawodów jest otwarta zgodnie z rozpisanym harmonogramem
3. Identyfikator jest dokumentem upoważniającym zawodnika do wejścia na scenę startową. Bez niego
zawodnik może nie zostać dopuszczony do startu.
4. Zawodnicy zobowiązani są do obecności na sali zawodów w trakcie rozgrywania konkurencji, w której
biorą udział jako zawodnicy oraz mieszacze.
5. Brak obecności zawodnika w wyznaczonym czasie skutkuje dyskwalifikacją z konkurencji (DNS).
6. Brak mieszacza w wyznaczonym czasie skutkuje dyskwalifikacją z danej konkurencji (DNS). Dwukrotny,
nieusprawiedliwiony brak mieszacza skutkuje dyskwalifikacją z mistrzostw.
7. W całym budynku panuje absolutny zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.
8. W strefie startowej mogą znajdować się jedynie zawodnicy wezwani przez prowadzącego oraz sędziowie.
9. Osoby nagrywające ułożenia lub robiące zdjęcia muszą zachować odpowiedni odstęp od zawodnika (1,5
m). Nie wolno używać flesza podczas robienia zdjęć.
10. Wejście na salę główną będą miały jedynie osoby posiadające identyfikator (zawodnicy, osoby
funkcyjne). Wszystkie przypadki szczególne będą rozpatrywanie indywidualnie (np. opiekunowie młodych
zawodników, przedstawiciele mediów) przez organizatorów zawodów.
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na sali. Każdy uczestnik
odpowiada za swoje rzeczy osobiste.
12. Zawodnik musi być obecny na ceremonii zwycięzców, by mieć prawo do odbioru
nagród/dyplomów/medali.
13. Każdy uczestnik wydarzenia odpowiada za porządek na sali oraz zachowanie się w sposób
nienaruszający komfortu pozostałych uczestników zawodów.
14. Organizator - w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, regulaminu obiektu oraz regulaminu
zawodów – zastrzega sobie prawo do usunięcia osoby z obiektu bez zwrotów kosztu wpisowego.
15. Informujemy, że podczas trwania mistrzostw planowane jest utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku
uczestników wydarzenia. Biorąc udział w wydarzeniu jednocześnie wyrażasz zgodę na utrwalanie i
rozpowszechnianie swojego wizerunku przez podmioty związane z organizacją zawodów CFL Santa Claus
Cube Race 2017
16. Każdego zawodnika obowiązuje regulamin WCA.
17. Każdego uczestnika obowiązuje regulamin obiektu.

