Regulamin „Pony Games 4Foulee” podczas CSI4* Poznań 2019
1) Pony Games 4Foulee to pokaz umiejętności jeździeckich dzieci podczas imprezy 4Foulee
CSI4* Poznań 2019.
2) Organizatorzy: Klub Sportowy Jumping Events z siedzibą w Poznaniu przy ul. Chotomińskiej
41A, przy współudziale Klubu Jeździeckiego Podkowa Gruszczyn.
3) Data: 7-8 czerwca 2019 roku (piątek i sobota).
4) Miejsce: CWJ Hipodrom Wola, ul. Lutycka 34, Poznań.
5) Liczba koni: 8 kucyków od KJ Podkowa Gruszczyn.
6) Uczestnicy: dzieci w wieku od 6-11 lat.
7) Liczba uczestników: 16 dzieci.
8) Warunki kwalifikacji do występu w pokazie.
Wyboru 16 dzieci dokona powołana przez organizatora komisja, która oceni umiejętności
jeździeckie dziecka na podstawie przesłanego filmu. Na filmie oprócz zaprezentowania
umiejętności dziecko może przekonywać komisję dlaczego to ono ma być wybrane. Film
wideo o długości do 2 minut należy przesłać przy pomocy wetransfer.com na adres
tarantevents@gmail.com. W opisie (pole Message) należy podać: imię i nazwisko dziecka,
wiek, nazwiska rodziców (opiekunów), nazwisko osoby odpowiedzialnej za dziecko podczas
pokazu. Termin nadsyłania filmów to 27 maja 2019 roku. Lista zakwalifikowanych dzieci
zostanie opublikowana na stronie www.4foulee.pl 29 maja 2019 roku.
9) Konkurencje podczas pokazu:
a) Slalom z dowiezieniem ringo do celu.
b) Slalom z zeskokiem z konia zakręceniem hula-hop.
c) Przejście po ruchomej kładce.
d) Slalom i wyścig w workach.
e) Koń-rower.
f) Przeskoki przez konia.
Forma: wyścig rzędów, konkurs na oryginalne przebranie uczestnika, nagroda specjalna
publiczności.
10) Bezpieczeństwo: każdy uczestnik obowiązkowo musi posiadać zapięty kask z trzypunktowym
zapięciem, opiekuna, który podczas zabawy odpowiada za dziecko, ubezpieczenie NNW,
zgoda opiekuna prawnego na udział w zabawie.
11) Opłaty: organizator nie przewiduje opłat za uczestnictwo w pokazie.
12) Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie pokazu i
transportu. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i
zachorowań trenera, zawodników, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i
innych wydarzeń. Uczestnicy odpowiadają osobiście za szkody w stosunku do osób trzecich,
spowodowane przez nich samych, ich pracowników. Dlatego zalecane jest zawarcie
stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w pokazie.

13) Wstęp na teren imprezy: każde zakwalifikowane dziecko otrzyma specjalną opaskę
uczestnika oraz dwie opaski wstępu dla opiekunów.
14) Trening odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 (godzinę przed pokazem). Podczas treningu
zostaną przydzielone konie oraz zostanie wyjaśniona formuła zabawy (godzina zostanie
podana uczestnikom bezpośrednio przed planowaną imprezą).
15) Wzięcie udziału w kwalifikacjach (przesłanie filmu) i pokazie oznacza akceptację niniejszego
Regulaminu.
16) Każdy z zawodników, wysyłając swoje zgłoszenie na pokaz, przekazuje Organizatorowi swoje
dane osobowe, które będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia
Pony Games 4Foulee. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania
nieprawdziwych lub nierzetelnych danych, o których mowa.
17) Postanowienia końcowe:
a. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany w siedzibie Organizatora oraz
na stronie internetowej 4Foulee.pl. Wszelkie informacje o Cyklu zawarte w
materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.
b. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym Regulaminie.
c. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego.
d. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez uczestnika bądź jego
opiekuna Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w pokazie.
e. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w pokazie nie mogą być przeniesione przez
zawodnika na osobę trzecią.

