
REGULAMIN SNOWFEST GAMES 2020 
 
 

§ 1 Organizator 
 
Głównym Organizatorem zawodów jest firma Go Fest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-
107), ul. Stasinek 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000492433, NIP: 
1070028151, o kapitale zakładowym w wysokości PLN 5.000,00. 
 
 

§ 2 Cel zawodów 
 
Celem zawodów jest upowszechnianie sportów zimowych a w szczególności dyscyplin 
narciarstwa dowolnego (Freeski) oraz snowboardingu, a także popularyzacja zdrowego trybu 
życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. 
 
 

§ 3 Warunki uczestnictwa i zgłoszenia 
 

1. W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy z Polski i zagranicy, którzy ukończyli 18 lat 
lub posiadają pisemną zgodę prawnego opiekuna na start w zawodach. 

2. Zgłoszenia na zawody przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie 
internetowej https://snowfest.pl/pl/snowfest-games/ 

3. Warunki rejestracji zgłoszeń: 
a. złożenie oświadczenia o podporządkowaniu się obowiązującym przepisom 

przeprowadzenia zawodów; 
b. zgoda na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych; 
c. złożenie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego na uczestnictwo w 

zawodach sportowych; 
d. złożenie oświadczenia o posiadaniu ważnego ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej OC obejmującego uczestnictwo w zawodach; 
4. Zgłoszenia na zawody przyjmowane są do dnia poprzedzającego zawody. 
5. Rejestracja zgłoszeń przeprowadzona zostanie przez Dyrektora Zawodów w dniu 

zawodów na minimum 2 godziny przed rozpoczęciem kwalifikacji. 
 

§ 4 Konkurencje 
 

1. Zawody będą odbywać się u podnóża lądowania skoczni narciarskiej Skalite, gdzie 
będzie ustawiony setup składający się z przeszkód jibowych i innych przeszkód 
śnieżnych, na których zawodnicy będą wykonywali triki, które będą oceniane przez 
sędziów. 

2. Dokładny format zawodów będzie podany w dniu zawodów przez sędziów na tzw. 
"Riders' Meeting" 

 
 

https://snowfest.pl/pl/snowfest-games/


§ 5 Kategorie i nagrody 
 

1. SNOWBOARD (28.02) 
a. SNOWFEST GAMES 

i. I MIEJSCE - 1.000 zł 
ii. II MIEJSCE - 600 zł 

iii. III MIEJSCE - 400 zł 
b. BEST GIRL 

i. NAGRODA SPECJALNA - 500 zł 
c. BEST TRICK 

i. NAGRODA SPECJALNA - 1.000 zł 
2. FREESKI (29.02) 

a. SNOWFEST GAMES 
i. I MIEJSCE - 1.000 zł 

ii. II MIEJSCE - 600 zł 
iii. III MIEJSCE - 400 zł 

b. BEST GIRL 
i. NAGRODA SPECJALNA - 500 zł 

c. BEST TRICK 
i. NAGRODA SPECJALNA - 1.000 zł 

 

 
 



§ 6 Kwalifikacje 
 

1. W każdej z konkurencji podczas rundy eliminacyjnej zostaną wyłonieni finaliści. Ilość 
osób zakwalifikowanych do finału, będzę podana na riders meeting. Przy dużej ilości 
zawodników mogą odbyć się także preeliminacje, 

2. Dyrektorowi Zawodów, za zgodą Organizatora, przysługuje przywilej zapraszania 
zawodników, którzy mają prawo wziąć udział z pominięciem kwalifikacji. 

 
  

§ 7 Program zawodów 
 

1. W piątek odbywa 28 lutego odbywają się zawody dla snowboardzistów i 
snowboardzistki, a w sobotę 29 lutego dla narciarzy i narciarek. Start według tego 
samego harmonogramu. 

 
PIĄTEK 28.02 (SNOWBOARD) SOBOTA 29.02 (FREESKI) 

16:00 - Otwarcie biura zawodów 16:00 - Otwarcie biura zawodów 
16:50 - Riders' meeting 16:50 - Riders' meeting 
17:00-18:00 - Otwarty trening (w przypadku dużej 
ilości zawodników - preeliminacje) 

17:00-18:00 - Otwarty trening (w przypadku dużej 
ilości zawodników - preeliminacje) 

19:15-19:45 - Trening 19:15-19:45 - Trening 
20:00-21:00 - Jam Session - runda eliminacyjna 20:00-21:00 - Jam Session - runda eliminacyjna 
21:00-22:00 - Trening & shaping 21:00-22:00 - Trening & shaping 
22:00-23:00 - Jam Session - runda Finałowa 22:00-23:00 - Jam Session - runda Finałowa 
23:00 - Ceremonia rozdania nagród (Snowboard) 23:00 - Ceremonia rozdania nagród (Freeski) 

 
 

§ 8 Zasady i punktacja 
 

Dokładny format zawodów będzie podany podczas Riders' Meeting. 
 

 
§ 9 Reklama i prawa do wizerunku 

 
1. Zawodnicy zobowiązani są do noszenia przyznanych im oficjalnych plastronów 

startowych zawierających znaki reklamowe sponsorów zawodów, podczas udziału w 
konkurencjach, treningach, oficjalnych prezentacjach (ceremonia zamknięcia, 
udzielanie wywiadów, sesja zdjęciowa). Nie przestrzeganie tego wymogu będzie 
skutkowało dyskwalifikacją zawodnika. 

2. Reklamy indywidualne zawodników sponsorowanych przez firmy konkurencyjne 
muszą być zgłoszone podczas rejestracji na stronie https://snowfest.pl/pl/snowfest-
games/. 

3. Zawodnicy nie mogą prowadzić akcji marketingowych i promocyjnych eksponujących 
w znaczący sposób logo swojego sponsora bez pisemnej zgody Organizatora pod 
rygorem dyskwalifikacji. 

4. Zgłaszając się do zawodów zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie 
swego wizerunku przez Organizatora i sponsorów na utrwalonych w czasie trwania 
zawodów materiałach zdjęciowych, filmowych i innych promocyjnych oraz 
medialnych dotyczących zawodów na wszystkich polach eksploatacji. 

https://snowfest.pl/pl/snowfest-games/
https://snowfest.pl/pl/snowfest-games/


 
§ 10 Koszty udziału, odpowiedzialność i ubezpieczenie 

 
1. Każdy uczestnik zawodów startuje na własny koszt. 
2. Każdy uczestnik oświadcza, iż zna regulamin i zobowiązuje się, że startuje na własną 

odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora 
nie zwalnia uczestników zawodów od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek 
szkodę spowodowaną przez uczestnika lub jego sprzęt. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas 
dojazdu uczestników na zawody, w trakcie ich trwania jak i powrotu z nich. 

4. Indywidualną decyzją i odpowiedzialnością każdego zawodnika jest podjęcie decyzji 
odnośnie startu bądź jego przerwania w dowolnym momencie mając na względzie 
bezpieczeństwo własne, innych uczestników zawodów oraz osób trzecich. 

5. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek zniszczenia, uszkodzenia bądź zaginięcie 
sprzętu podczas trwania zawodów. 

6. Organizator nie odpowiada za kontuzje, utratę zdrowia lub życia, które mogą być 
wynikiem uczestnictwa zawodach. 

7. Podczas treningów oraz wszystkich rozgrywanych konkurencji rekomenduje się 
używanie kasków ochronnych. 

8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do odpowiedniego ubezpieczenia się od 
odpowiedzialności cywilnej. Zaleca się ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 

 
§ 11 Postanowienia końcowe 

 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu, formatu zawodów a nawet 
ich odwołania. 
 
 
Szczyrk, 23 lutego 2020 r. 


