
Regulamin XVI Otwartych  Mistrzostw Gminy 

Kawęczyn  

w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi 

2 czerwca 2019 r 

 
 

1. Cel imprezy: 
 
Głównymi celami imprezy są:  
a) nawiązanie oraz wzmocnienie współpracy hodowców koni poprzez wymianę do-
świadczeń i poglądów,  

b) promocja oraz rozpowszechnienie dyscypliny powożenia zaprzęgami jedno, paro i 
wielokonnymi,  

c) popularyzacja zdrowego trybu życia, pokazująca alternatywne sposoby spędzania wol-
nego czasu, wpisująca się w trend dbania o kulturę fizyczną i aktywny relaks,  

d) promocja walorów kulturowych i turystycznych terenu gminy Kawęczyn.  
e) Integracja środowisk społecznych Gminy Kawęczyn. 
 

2. Termin Mistrzostw  2 czerwca  2018 r.  
Organizatorem XVI Otwartych  Mistrzostw Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami 
Konnymi jest Ochotnicza Straż Pożarna w Będziechowie, Będziechów  62 – 704 
Kawęczyn.  

3. Warunki uczestnictwa: 
a) Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Mistrzostw oraz 
obowiązkowo podporządkowuje się decyzjom Organizatora, 
b) Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Mistrzostwach tylko pod opieką osoby 
dorosłej, muszą posiadać zgody opiekunów, 
c) Posiadanie sprawnego technicznie zaprzęgu, wyposażony zgodnie z obowiązującym 
przepisami. 
d) Uczestnicy Mistrzostw ubezpieczają się we własnym zakresie, 
e) Uczestnicy Mistrzostw startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy niepełnoletni 
biorą udział na całkowitą odpowiedzialność opiekunów prawnych. 
 f) Wskazane jest posiadanie kasków ochronnych, 
g) Wskazane jest, aby każdy z uczestników dokonał podstawowego przeglądu sprzętu , 
h) Nieprzestrzeganie regulaminu powoduje wykluczeniu z Mistrzostw, 
i) Udział w Mistrzostwach jest bezpłatny. 
j) Uczestnicy Mistrzostw nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych 
środków odurzających. 
5. Sprawy organizacyjne Mistrzostw 
a) Organizator zapewnia opiekę medyczną, 
b) Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody 
osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu 
Mistrzostw, 



c) Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki 
spowodowane przez uczestników Mistrzostw, 
d) Organizator Mistrzostw nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie 
poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w Mistrzostwach uczestników, 
e) Podczas Mistrzostw uczestnikom zabrania się spożywania alkoholu i innych 
środków odurzających, 
 
8. Informacje dodatkowe: 
a) W sprawach spornych, nie objętych regulaminem decydować będzie Organizator, 
b) Przed Mistrzostwami przeprowadzona zostanie rejestracja uczestników.  
c) Organizator zastrzega sobie prawo zmian w w/w regulaminie, 
d) Każdy Uczestnik Mistrzostw wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w relacjach z 
imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora. 
e) Udział w Mistrzostwach jest równoznaczny z zapoznaniem i akceptacją niniejszego 
Regulaminu. 
 

Dyskwalifikacja zawodnika  
1. Zawodnik, który swoim zachowaniem powoduje jakiekolwiek zagrożenie dla uczestni-
ków zawodów zostanie zdyskwalifikowany.  

2. Organizator może podjąć decyzję o dyskwalifikacji zawodnika na wypadek wystąpienia 
u konia: kulawizny, okaleczenia, krwawienia, nadmiernej pobudliwości, złośliwości.  

3. Organizator może zadecydować o dyskwalifikacji zaprzęgu, który w opinii sędziego 
stwarza zagrożenie dla uczestników i pozostałych osób przebywających na terenie roz-
grywania zawodów.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            Załącznik 1 

              do Regulaminu 

Otwartych Mistrzostw Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami  Konnymi 

 

 

 

 

Oświadczenie uczestnika  Otwartych Mistrzostw Gminy 
Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami  Konnymi  

Termin: 2 czerwca 2019 r. 
 
 

 
Oświadczam, że nie ma u mnie żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą 
utrudniać lub uniemożliwić mój udział w mistrzostwach. 

Oświadczam iż zdjęcia, nagrania filmowe  z moją osobą,  mogą być wykorzystane przez 
prasę, radio i telewizję oraz organizatora do celów promocyjnych na wszystkich polach 
eksploatacji. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zgodnie z 
ustawą  z dnia 25 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 .) 
Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem /-am/ się ze wszystkimi warunkami 
Regulaminu mistrzostw i wypełniłem oświadczenie zgodnie z prawdą oraz kompletnie. 
Przez  powyższe oświadczenie - ZRZEKAM SIĘ prawa dochodzenia prawnego lub 
zwrotnego od Organizatora lub jego Zleceniobiorców, w razie wypadku lub szkody 
związanej z mistrzostwami, na który świadomie ZAPISUJĘ SIĘ i AKCEPTUJĘ 
REGULAMIN. 

 

 
1. Imię i nazwisko: uczestnika …………………………………………………….. 
2. Data  i podpis uczestnika ………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

https://sip.lex.pl/#/act/18722262/2381788?keyword=o%20ochronie%20danych%20osobowych&cm=SFIRST


 

 

Załącznik 2 

do Regulaminu Otwartych Mistrzostw Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami  Konnymi 

 

 

 

 

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział   

w Otwartych Mistrzostw Gminy Kawęczyn w Powożeniu 
Zaprzęgami  Konnymi  

Termin: 2 czerwca 2019 r. 
 

1. Imię i nazwisko rodzica: …….…….…….…….…….…….….….……. 
2. PESEL / Seria i nr dowodu osobistego: ………………….…….……. 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko 
dziecka) ………… …….…….…………………………………………………………
…………, PESEL ………………………………….….. na udział w  Otwartych 
Mistrzostw Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami  Konnymi  który odbędzie 
się 2 czerwca 2019 r. którego organizatorem jest OSP Będziechów. 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem udziału w Mistrzostw Gminy 
Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami  Konnymi i przyjmuję jego zapisy do wiadomości 
i do stosowania. 
 
 
 
 
                                            …………...........……………………………… 
       Data i podpis 


