Regulamin
Warsaw Open w ramach Roundnet Poland Tour 2021
1. Regulamin obowiązuje wszystkich zawodników zawodów Warsaw Open odbywających się w
ramach Roundnet Poland Tour 2021 (zwane dalej: Wydarzeniem lub RPT 2021 Warsaw Open).
Organizatorem Mistrzostw jest STOWARZYSZENIE ROUNDNET POLAND (dane kontaktowe: UL.
ZĄBKOWSKA 37 /38, Warszawa, KRS: 0000797195, email: KONTAKT@ROUNDNET.PL).
2. Zgłoszenia do udziału w Wydarzeniu odbywają się online pod adresem
www.roundnet.pl/aktualnosci/warsaw-open/
3. Zawody odbędą się w dniach 15-16 maja 2021 r. w Warszawie.
4. Udział w Mistrzostwach jest odpłatny. Opłata rejestracyjna za udział w wydarzeniu wynosi:
early bird (opłaty uiszczone do dnia 30.04) - 30 złotych/osoba, normalna (opłata uiszczona do
dnia 12.05) - 50 złotych/osoba, mixed (opłata uiszczona do dnia 12.05) - 15 złotych/osoba.
5. W Mistrzostwach mogą brać udział 2 osobowe zespoły.
6. Zawodnikami mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby poniżej 18 r. życia- w takim wypadku
wymagana jest pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego
małoletniego, którą należy dostarczyć najpóźniej przed rozpoczęciem Wydarzenia.
7. Zawody mają charakter zawodów na obiekcie sportowym tzw. Orliku.
8. Ramowy program Mistrzostw opublikowany na stronie www.roundnet.pl.
9. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń lub wskazówek osób z obsługi
Wydarzenia.
10. W przypadku zauważenia przez osoby korzystające ze sprzętu uszkodzenia przyrządów
udostępnionych podczas Wydarzenia, prosimy o zgłoszenie tej okoliczności obsłudze
Wydarzenia.
11. Zawodnicy przed wejściem na obiekt, w którym odbywa się Wydarzenie, w związku z
istniejąca sytuacją epidemiczną, zobowiązani są do zapoznania się z wytycznymi sanitarnymi
obowiązujących w obiekcie i zobowiązani są do ich przestrzegania, a w szczególności
dezynfekcji rąk w momencie wejścia na obiekt, zakrywania ust i nos w częściach wspólnych
np. szatnie, toalety.
12. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną w zawodach nie może uczestniczyć osoba, której
stan zdrowia powoduje lub może powodować ryzyko wpływu na zdrowie lub bezpieczeństwo
Organizatora i innych Uczestników (w szczególności osoba, u której występują lub u osoby z
jego bliskiego otoczenia objawy COVID-19 lub podejrzenie zarażeniem wirusem SARS-CoV-2,
osoba mająca gorączkę, kaszel, katar). Uczestnikiem nie może być osoba, która przebywa na
kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
13. Na terenie przeznaczonym do korzystania z atrakcji podczas wydarzenia obowiązuje zakaz
palenia, spożywania alkoholu lub substancji zakazanych, jak również zabronione jest
wnoszenie przedmiotów lub narzędzi niebezpiecznych, mogących stanowić potencjalne
niebezpieczeństwo dla zawodników.
14. Organizator informuje, iż podczas Wydarzeniu będzie wykonywana dokumentacja zdjęciowa
lub filmowa wydarzenia. Udział w Wydarzeniu wymaga wyrażenia zgody na utrwalanie
wizerunku zawodnika podczas Wydarzenia w postaci zdjęć i wideo oraz (i) jego wielokrotnego
wykorzystania oraz (ii) rozpowszechniania dla nieograniczonego kręgu odbiorców w
Internecie dla celów informacji i promocji wydarzenia, Roundnet Poland Tour, Organizatora
oraz Partnera - Fundacji Kamienica1.
15. Uczestnik ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nierespektowania Regulaminu,
instrukcji lub poleceń obsługi Wydarzenia.
16. Zwracamy uwagę, iż gra Roundnet ma charakter sportowo- rekreacyjny, może powodować
urazy lub kontuzje. Ryzyko sportowe i zdrowotne związane z udziałem w Wydarzeniu
ponosi uczestnik.

17. Organizator zastrzega możliwość zmiany daty lub miejsca przeprowadzenia Wydarzenia, o
czym obowiązany jest powiadomić Uczestnika nie później niż na dzień przed Wydarzeniem.
Powiadomienie zostanie wysłane na adres email podany przy rejestracji lub numer telefonu.
Zmiana daty lub miejsca nie stanowi zmiany Regulaminu.
18. Organizator ma prawo odwołania Wydarzenia bez podania przyczyn. W takim przypadku
Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty rejestracyjnej.
19. Zmiany Regulaminu wymagają publikacji na stronie i obowiązują od dnia publikacji. Osoby,
które zarejestrowały swój udział w wydarzeniu przed zmianą regulaminu zostaną
powiadomione o zmianie poprzez wysłanie informacji o zmianie regulaminu na adres email
podany przy rejestracji w takim wypadku zmiana obowiązuje z dniem ich wprowadzenia do
środka komunikacji elektronicznej.

