
Regulamin “Turniej Flanek w Bowling Club”

1. Organizatorem wydarzenia jest Rodzinne Centrum Rekreacyjno Sportowe
O.K. PARK Sp. zo.o. z siedzibą przy ul. Bolesława Śmiałego 2, 67-200 Głogów, NIP:
693-19-42-776, KRS 0000026642

2. Turniej organizowany jest na terenie obiektu O.K. PARK, w miejscu specjalnie
wyznaczonym i oznaczonym przez organizatora turnieju.

3. Wydarzenie odbędzie się dnia 6 sierpnia 2022 r.
4. Uczestnikiem turnieju mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, których stan zdrowia

pozwala na uczestnictwo w zawodach.
5. W turnieju mogą brać udział drużyny, które zapisały się nie później niż do dnia 05

sierpnia 2022 r.
6. Zapisy odbywają się za pomocą specjalnego formularza udostępnionego przez profil

Bowling Club O.K. PARK na portalu www.facebook.pl lub osobiście w lokalu
Bowling Club ul. Bolesława Śmiałego 2 w Głogowie.

7. Maksymalnie w turnieju może wziąć udział 10 drużyn.
8. Gdy zostanie zapisana maksymalna ilość drużyn do turnieju, pozostałe zgłoszone

drużyny zapisywane będą na liście rezerwowej. O kolejności wpisu na listę drużyn
biorących udział w turnieju, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator poinformuje
zgłaszających o ich pozycji na liście.

9. Jeżeli w turnieju weźmie udział nieparzysta liczba drużyn, ostatnia drużyna, zostanie
przypisana do listy rezerwowej.

10. Za prawidłowy zapis drużyny w Turnieju uznaje się: Podanie imion wszystkich
uczestników, podanie numeru tel., oraz wybranie nazwy drużyny

11. Uczestnicy aby wziąć udział w Turnieju muszą kupić piwo tradycyjne, niesmakowe
dowolnej marki (o pojemności 0,5 l. w butelce) w promocyjnej cenie 6 zł, w lokalu
organizatora.

12. Piwo otwierane jest wyłącznie przez sędziego, w momencie gdy wszyscy uczestnicy
zajmą swoje miejsca, bezpośrednio przed startem rundy.

13. Jeżeli uczestnik złamie zasadę w pkt. 14, zmuszony będzie do zakupu nowego,
nieotwartego piwa w lokalu Bowling Club

14. Za wygraną uznaje się drużynę, w której wszyscy uczestnicy wypiją piwo jako
pierwsi.

15. Drużyna, która wygra rundę dostaje od Bowling Club nagrodę w postaci piwa dla
każdego z członków drużyny wygranej.

16. Każdy uczestnik może pić wyłącznie swoje piwo.
17. Uczestnicy muszą zajmować miejsce przed wyznaczoną linią rzutu.



18. Członkowie drużyny, w stałej kolejności, rzucają w puszkę znajdującą się na środku
boiska, w celu obalenia jej. Drużyny wykonują rzuty naprzemiennie.

19. Drużyna, której członek przewróci wyznaczoną puszkę, pije piwo do momentu aż
drużyna przeciwna ustawi ponownie prawidłowo puszkę.

20. Za wylanie zawartości butelki, przekroczenie linii rzutu oraz za wypicia piwa podczas
turnieju, w momencie do tego nieprzeznaczonym, drużyna zostaje ukarana w postaci
tzw. “Karnego łyka” na korzyść drużyny przeciwnej.

21. “Karny łyk” oznacza 3 sekundowe pozwolenie na wypicie piwa, przez wszystkich
członków drużyny przeciwnej.

22. Organizator dołoży ze swojej wszelkich starań, aby uczestnictwo nie stanowiło
zagrożenia dla uczestników jednak uczestnicy biorą udział w turnieju na własną
odpowiedzialność. O.K. PARK Sp. Zo.o. nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia ciała oraz rzeczy materialnych podczas uczestnictwa w zawodach.

23. Uczestnicy biorący udział w turnieju, oświadczają, że zapoznali się z regulaminem
turnieju oraz zobowiązują się do jego przestrzegania.

24. Aktualna wersja regulaminu znajduje się na stronie www.okpark.pl

I. Wyrażam zgodę, zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.), na
nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku. Niniejsza zgoda dotyczy
wykorzystania wizerunku w publikacjach, materiałach drukowanych, na stronie
internetowej www.okpark.pl, oraz profilach społecznościowych na portalach
facebook, oraz instagram . Zgoda obejmuje także wykorzystanie wizerunku do celów
promocyjnych O.K. PARK Sp. z o.o. pod warunkiem, że nie zostanie naruszone
dobre imię osoby, której zgoda dotyczy. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo
ani terytorialnie przez firmę O.K. PARK sp. z o.o. mieszczącą się przy ul. B.
Śmiałego 2 w Głogowie, NIP: 6931942776 W celu usunięcia lub zmiany danych
prosimy o kontakt mailowy na adres okpark@okpark.pl.

II. Oświadczam, że biorę udział w Turnieju organizowanym przez O.K. PARK Sp. Zo.o.,
na własną odpowiedzialność. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią, oraz że mój
stan zdrowia pozwala mi na udział w uczestnictwie. Oświadczam również, że
zapoznałem/am się z regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Zgodnie
z powyższym, nie będę wnosił/wnosiła roszczeń w stosunku do O.K. PARK Sp.z o.o.
w przypadku uszczerbku na zdrowiu oraz szkód materialnych.

III. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych
zgłoszonych przeze mnie członków drużyny przez firmę O.K. PARK sp. z o.o.
mieszczącą się przy ul. B. Śmiałego 2 w Głogowie, NIP: 6931942776 w celu

http://www.okpark.pl
http://www.okpark.pl/
mailto:okpark@okpark.pl


uczestnictwa w "Turnieju Flanek" Państwa dane nie będą udostępniane innym firmom
oraz osobom trzecim. W celu usunięcia lub zmiany danych prosimy o kontakt
mailowy na adres okpark@okpark.pl


