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Turniej w bowlingu 

 

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w cyklu imprez organizowanych pod 

wspólną nazwą: „20 lat Krytej Pływalni „DELFIN”. 

 

 

CEL IMPREZY:  

1. Popularyzacja bowlingu w ramach obchodów 20-lecia Krytej Pływalni „DELFIN” i aktywnego 

wypoczynku oraz rekreacji. 

2. Popularyzacja zdrowego stylu życia i współzawodnictwa oraz sportowego spędzania czasu wolnego. 

3. Wyłonienie mistrza miesiąca i arcymistrzów w całym cyklu turnieju gry w bowlingu. 

4. Promowanie i reklama usług związanych z działalnością Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Skoczowie. 

 

ORGANIZATOR:  

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A, zwany dalej SOSiR. 

 

TERMIN I MIEJSCE:  

1. Biuro rozgrywek znajdować się będzie na Kręgielni w Krytej Pływalni „DELFIN”, 43-430 Skoczów 

ul. Górecka 2A. 

2. Cykl turnieju trwa od 1 lutego 2020 roku i zostanie zakończony 30 września 2020 roku. 

 

ZASADY IMPREZY: 

1. Turniej będzie polegał na rozegraniu jednej lub więcej gier w bowlingu w celu uzyskania jak 

najlepszego wyniku. Uczestnik turnieju w jednym miesiącu może przystąpić do rozgrywek kilka razy. 

2. Uczestnik turnieju może poprawić swój uzyskany wynik kilka razy w danym miesiącu, z tym że 

zapisuje się tylko jeden wynik z największą ilością punktów z jednej punktowanej gry. 

3. Punktowana będzie tylko jedna pełna gra w danym dniu (licząc od ramki 1 do 10), którą uczestnik 

obowiązkowo zgłasza obsłudze kręgielni przed rozpoczęciem danej gry. Uzyskany wynik zostaje 

zapisany na poczet rozgrywek. W przypadku braku zgłoszenia wynik nie może zostać zapisany. 

4. Warunkiem zapisania jednej punktowanej gry jest wyzerowanie punktacji przez obsługę kręgielni  

i rozpoczęcie gry ze stanem zerowym od ramki 1 i zakończenie na ramce 10. 

5. W trakcie prowadzonej jednej punktowanej gry od ramki 1 do 10, uczestnik nie może przerwać ani 

anulować uzyskanego wyniku. Zdobyte punkty są ostateczne. 

6. Uzyskany wynik z jednej punktowanej gry zostaje wydrukowany i zapisany przez obsługę kręgielni. 

Dodatkowo obsługa kręgielni zapisuje imię nazwisko uczestnika oraz sumę strąconych kręgli z jednej 

punktowanej gry w specjalnej tabeli danego miesiąca. 

7. W przypadku równej ilości punktów z jednej punktowanej gry, zwycięzcą zostaje ten zawodnik, który 

uzyskał w danej grze więcej strik’ów (zbite 10 kręgli za pierwszym razem). W następnej kolejności 

będą brane pod uwagę sper’y (9 zbitych kręgli i dobity 10 kręgiel). 

8. Ostatniego dnia danego miesiąca, następuje zamknięcie tabeli i wyłonienie mistrza miesiąca z 

największą ilością punktów jednej punktowanej gry. Wyniki zostaną ogłoszone w kręgielni oraz na 

stronie internetowej www.basendelfin.pl. 

9. Klasyfikacja będzie prowadzona w kategoriach: 

a. Juniorzy – do lat 17 

1. Dziewczyny, 

2. Chłopcy. 

b. Seniorzy: 

1. Kobiety, 

2. Mężczyźni. 
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10. Na początku października 2020r., zostanie wyłoniony arcymistrz roku w bowling’u w danej kategorii, 

czyli zawodnik który uzyskał najlepszy wynik jednej punktowanej gry w cyklu turnieju i uczestniczył 

co najmniej cztery razy w cyklu. 

 

NAGRODY: 

1. Zgodnie z kategorią mistrzowie danego miesiąca otrzymują bilet w postaci 1 godziny darmowej gry w 

kręgle. Zwycięzcy realizują bilet w następnym miesiącu. Po upływie miesiąca bilet traci ważność. 

2. Z uwagi na organizację i funkcjonowanie kręgielni, bilety dla mistrzów danego miesiąca, będą do 

odbioru w kręgielni do 10-tego następnego miesiąca. Po tym terminie bilety zostaną anulowane. 

3. Z całego cyklu organizator wyłoni arcymistrzów w danej kategorii. Dla arcymistrzów danej kategorii, 

organizator przewidzi pamiątkowe dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe. Rozdanie nagród  

i dyplomów zostanie przeprowadzone na specjalnej uroczystości obchodów „20 lat Krytej Pływalni 

„DEFLIN”, zaś wyłonieni uczestnicy zostaną powiadomieni odrębną informacją.  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:  

1. Uczestnikiem cyklu turnieju może być każdy klient bez względu na wiek. 

2. Uczestnik rozgrywek wcześniej dokonuje rezerwacji toru. 

3. Uczestnik rozgrywek, może zagrać w dowolnym dniu bez wcześniejszej rezerwacji, pod warunkiem że 

tor jest wolny. 

4. Uczestnik może mieć nieograniczony czas gry o ile pozwala na to rezerwacja. 

5. Płatność za czas gry – zgodnie z cennikiem kręgielni. 

6. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do imprezy będzie własnoręczne wypełnienie formularza 

zgłoszenia (część A – wypełniają dorośli i osoby niepełnoletnie). 

7. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział 

w turnieju (część B – wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni).  

8. Za osoby niepełnoletnie odpowiada rodzic lub opiekun prawny. 

9. Oświadczenia dostępne będą w biurze imprezy. Druki można także pobrać ze strony 

www.basendelfin.pl 

10. Uczestnicy imprezy mogą używać wszystkich własnych rodzajów kul bowlingowych, tj. rotacyjnych, 

spare`owych oraz dostępnych na kręgielni. 

11. Pracownik SOSiR, nie może brać udziału w rozgrywkach. 

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE: 

1. Uczestnik rozgrywek powinien posiadać zamienne sportowe obuwie. 

2. Uczestnik biorący udział w rozgrywkach zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu  

w szczególności zna obowiązujący regulamin rozgrywek, bezwzględnie stosuje się do uwag  

i wskazówek organizatorów, sprawnie przemieszcza się na swoje tory i oddaje rzuty nie powodując 

zbędnych opóźnień. 

3. Uczestnicy mają całkowity zakaz ingerowania w wynik gry poprzez jego zmianę na konsoli, usuwanie 

przeszkód, samowolne rozstrzyganie sytuacji spornych. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników oraz na publiczne podanie jego 

danych osobowych w postaci imienia i nazwiska. 

2. Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych 

poszczególnych uczestników, biorących udział w imprezie. Wizerunki i dane uczestników pozyskane 

w trakcie imprezy mogą być wykorzystane w materiałach promujących imprezę  i wydarzeniach jej 

towarzyszących, w tym w szczególności materiałach prasowych, radiowych, telewizyjnych, 

internetowych, innych materiałach graficznych. Uczestnikowi imprezy nie przysługują z tego tytułu 

żadne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i 

danych osobowych. 
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3. Uczestnicy oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych podanych w 

formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb realizacji oraz udział w imprezie. 

4. Indywidualne ubezpieczenie NW pozostawia się do uznania uczestnika. 

5. Wszystkie zaistniałe kontrowersje, bądź inne kwestie o charakterze sportowym rozstrzygać będą 

organizatorzy. 

6. Interpretacja niniejszego Regulaminu oraz wszystkich spraw w nim nie ujętych należą wyłącznie do 

Organizatora. 

7. We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator. 

8. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione przez uczestników zawodów. 


