
 

 

 

 
1. Cel 

a. Popularyzacja jazdy na łyżwach 
b. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu 

 
2. Organizatorem jest Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 
3. Miejsce i termin 

Lodowisko KS „Orlik” (ul. Słowackiego 27b),  
22.01.2023r (sobota), godz. 16:00-16.45 
 

4. Uczestnictwo 
W balu karnawałowym na lodzie uczestniczyć mogą wyłącznie dzieci w wieku szkolnym, 
które dokonały wcześniej zapisu w biurze zawodów (patrz pkt. 5). 
Dzieciom nie jeżdżącym samodzielnie musi towarzyszyć opiekun, który przejmuje 
odpowiedzialność za podopiecznego.  
Wyżej wspomniany opiekun może towarzyszyć dziecku tylko w kompletnym stroju 
łyżwiarskim oraz w przebraniu. 
Osoby dorosłe nie biorą udziału w konkursie na najlepszy strój i nie podlegają ocenie jury. 
 
Limit uczestników na lodowisku - 120 osób. 
 

5. Zapisy 
Zapisy prowadzone są w dniu imprezy od godziny 15.30, przez biuro zawodów BBOSiR 
na Lodowisku KS „Orlik” (ul. Słowackiego 27b).  
 

6. Zasady finansowania 
Warunkiem uczestnictwa w balu karnawałowym na lodzie jest zakup biletu wstępu w kasie 
lodowiska KS „Orlik” (ul. Słowackiego 27b) przed rozpoczęciem wydarzenia. 
Dla każdego uczestnika bilet wstępu na wydarzenie w specjalnej cenie 7,00 zł  
(tzw. bilet "HURA TURA"). 
Uczestnicy zajęć feryjnych „nauki jazdy na łyżwach w 5ciu krokach” są zwolnieni z opłaty 
za okazaniem karnetu. 
 

7. Ubiór 
Uczestnicy zobowiązani są do posiadania własnych łyżew (istnieje możliwość skorzystania 
z wypożyczalni przy lodowisku). Obowiązkowo ze względów bezpieczeństwa każdy 
uczestnik musi posiadać kask (optymalnie narciarski) oraz grube rękawiczki. Zalecane jest 
również posiadanie protektorów/ochraniaczy i spodni narciarskich. 
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8. Zasady rywalizacji 
KONKURS NA NAJLEPSZY STRÓJ:  
Każde dziecko biorące udział w zabawie przez cały czas trwania balu jest oceniany za 
pomysłowość i kreatywność przebrania w skali 1- 10 punktów. Ocena jest dokonywana 
przez jury, które występuje w minimum 3 osobowym zespole, składającym się 
z instruktorów BBOSiR oraz przedstawiciela rodziców/opiekunów dzieci. Konkurs na 
najlepszy strój wygrywa uczestnik z najwyższą sumą punktów przyznanych przez 
wszystkich członków jury. Jeśli startujący w konkursie otrzymają taką samą liczbę punktów, 
decydującą decyzję o zajętym przez uczestnika miejscu podejmuje instruktor BBOSiR. 
 

9. Nagrody 
Za I, II i III miejsce w kategorii dziewcząt i chłopców przewidziane są upominki oraz nagrody 
rzeczowe. 
 

10. Postanowienia końcowe 
a. każdy uczestnik przystępuje do uczestnictwa w wydarzeniu na odpowiedzialność rodzica 

lub opiekuna prawnego, który oświadcza, że uczestnik nie ma żadnych przeciwwskazań 
zdrowotnych, które wykluczałyby go z udziału w zajęciach. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności w przypadku zdarzenia losowego, uszczerbku na zdrowiu lub innych 
okoliczności nie określonych tym regulaminem. 

b. w sprawach warsztatów można kontaktować się z Działem Organizacji Imprez BBOSIR 
(ul. Karbowa 26) pod numerem telefonu 33 811 01 55 wew. 24 i 29 lub e-mail: 
zapisy@bbosir.bielsko.pl 

c. imprezy/warsztaty/zawody sportowe są utrwalane za pomocą zdjęć i nagrań video 
w celach informacyjno-promocyjnych Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz 
udostępniane na jego stronach internetowych. Udział w warsztatach/zawodach jest 
równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku 
uczestników w ww. celach 

d. Podpis na liście uczestników jest równoznaczny z akceptacją regulaminu 
e. organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu 
f. interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora 
g. wszelkie inne przepisy ujęte są w regulaminie obiektu, na którym odbywa się wydarzenie. 


