
REGULAMIN  
ŚWIATECZNY RODZINNY FESTIWAL TENISA STOŁOWEGO 

 
 

§1. Organizatorem wydarzenia jest Polski Związek Tenisa Stołowego, 02-819 Warszawa,  
ul. Puławska 300. Wszystkie poniższe zapisy stanowią spójny regulamin imprezy 
rekreacyjnej noszącej nazwę „Świąteczny Rodzinny Festiwal Tenisa Stołowego”. 

  
§2. Wszystkie osoby uczestniczące w wydarzeniu akceptują zasady jego funkcjonowania 

opisane w poniższym regulaminie oraz warunki uczestnictwa określone w komunikacie 
organizacyjnym i deklarują stosowanie się do ich zaleceń. Regulamin oraz komunikat 
organizacyjny dostępne są na stronie internetowej www.pzts.pl/wydarzenia/srfts oraz 
w Biurze Zawodów wydarzenia. 

 
§3. Uczestnicy wydarzenia powinni posiadać aktualne dokumenty tożsamości, dzięki którym 

przedstawiciele organizatora będą mogli jednoznacznie określić wiek uczestnika. Osoby, 
które nie mają ukończonego 16-ego roku życia muszą przebywać na terenie wydarzenia 
w towarzystwie pełnoletniego opiekuna. Osoby powyżej 16 roku życia, a poniżej 18-ego 
są zobowiązane do okazania oświadczenia zgody na udział w wydarzeniu podpisanego 
przez rodzica bądź uprawnionego opiekuna.  

 
§4. Osoby uczestniczące w wydarzeniu zgadzają się na wykorzystywanie ich wizerunku we 

wszelkich materiałach foto, video, relacjach promocyjnych oraz projektach graficznych 
dot. Wydarzenia Świąteczny Rodzinny Festiwal Tenisa Stołowego i zdają sobie w pełni 
sprawę z możliwości ich udziału w transmisjach medialnych, w tym transmisji live oraz 
wszelkich mediów biorących udział w wydarzeniu za zgodą organizatora. 

 
§5. W przypadku nieprzestrzegania postanowień regulaminu i niestosowania się do 

zarządzeń służb porządkowych lub organizatora możliwe jest usunięcie uczestnika z 
terenu wydarzenia lub przekazane sprawy policji. W przypadku zaistnienia sporów 
nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje przedstawiciel 
organizatora. 

 
§6. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. 
 
§7. Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem obiektu, 

na którego terenie odbywa się wydarzenie oraz jego przestrzegania. 
 
§8. Zabrania się:  

• Wnoszenia na teren wydarzenia wszelkich materiałów pirotechnicznych, broni 
palnej, prętów, pałek, kijów, noży, pojemników z gazem, latarek laserowych lub 
innych urządzeń z użyciem laserów, hałaśliwych trąb (tak zwanych wuwuzeli), rac 
dymnych, kastetów, kominiarek, materiałów antysemickich, propagandowych, 
politycznych itp. 

• Wnoszenia na teren wydarzenia napojów alkoholowych i innych środków 
zaburzających trzeźwą percepcje. 

• Wprowadzania zwierząt na teren wydarzenia. 
• Wszelkiej sprzedaży, w tym przeprowadzania zbiórek pieniężnych, na terenie 

wydarzenia bez zgody organizatora.  
• Przechodzenia oraz wchodzenia na wszelkie elementy infrastruktury wydarzenia. 
• Rzucania przedmiotami oraz stwarzania zagrożenia wobec innych uczestników 

wydarzenia. 
• Wchodzenia oraz przebywania na obszarach wyłączonych z terenu wydarzenia. 

 
§9. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania wszelkich zarządzeń 

przedstawicieli organizatora przebywających na terenie wydarzenia. 

http://www.pzts.pl/wydarzenia/srfts
http://www.pzts.pl/wydarzenia/srfts


 
§10. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu. 
 
§11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia bez wcześniejszego 

komunikowania. Organizator nie jest zobowiązany do żadnej rekompensaty lub 
odszkodowania wobec uczestników, w przypadku odwołania wydarzenia bądź odbycia 
się jedynie w części - z przyczyn niezależnych od organizatora. 
 

§12. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmian godzinowych poszczególnych 
aktywności oraz ingerencji w program wydarzenia. 

 
§13. Ramowy program wydarzenia: 
 

08:30 - weryfikacja oświadczeń kategorii młodzik i kadet 
09:00 - ceremonia otwarcia Festiwalu 
09:15 - rozpoczęcie rozgrywek w kategoriach młodzik i kadet 
09:15 - 15:30 - atrakcje części rekreacyjno-rozrywkowej 
10:00 - weryfikacja  oświadczeń kategorii deblowych dziecko+rodzic 
11:05 - rozpoczęcie rozgrywek kategorii deblowych 
12:00 - weryfikacja oświadczeń kategorii skrzat i żak 
13:00 - rozpoczęcie rozgrywek w kategoriach skrzat i żak 
14:00 - weryfikacja oświadczeń kategorii OPEN 
15:00 - rozpoczęcie rozgrywek w kategorii OPEN 
18:00 - oficjalne zakończenie Festiwalu 

 
§14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. 


