
REGULAMIN UNDER ARMOUR SQUASH&FIT FESTIVAL 
2018 

 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM ORAZ PRZESTRZEGANIE ZASAD IMPREZY 

 
Miejsce imprezy: 
-Klub Squash4You, ul. Nad Strugą 7  
-Szklany kort na placu Jana Nowaka Jeziorańskiego przed Galerią Krakowską 
 
Dyrektor turnieju: 
 Maciej Maciantowicz 
 
Sędzia główny: 
Paweł Winiarczyk 
 
Komitet organizacyjny: 
- Katarzyna Zygan: sprawy organizacyjne klubu, zgłoszenia, pakiety, wejściówki  
- Marek Januszkiewicz: marketing, art, arena przy szklanym korcie 
- Katarzyna Konopka:  goście VIP  

 
UWAGA:   

*Każdy zawodnik potwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w rozgrywkach,  
odpowiedzialny jest za własne ubezpieczenie i gra na własną odpowiedzialność.  

*Każdy widz oraz uczestnik/zawodnik Under Armour Squash&Fit Festival 2018 wyraża zgodę na 
wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych. 

 
REGULAMIN WEJŚCIA NA TRYBUNY W STREFIE SZKLANEGO KORTU:  

1. Miejsca na trybunie głównej  oraz bocznej są numerowane. 
2. Wejście na trybuny odbywać się będzie w wyznaczonych do tego miejscach. 
3. Wejście na trybunę główną możliwe jest jedynie po okazaniu dowodu osobistego i zgodnego z 

nim identyfikatora.  
4. Identyfikator jest imienny - może z niego korzystać jedynie właściciel. Organizator zastrzega 

sobie prawo do odebrania identyfikatora uczestnikowi, który  będzie używał nie swojego 
identyfikatora lub przekazywał go innym uczestnikom. 

5. Na terenie całego obiektu wokół szklanego kortu obowiązuje zakaz palenia. 
6. Zabrania się wnoszenia na trybuny ostrych, ciężkich, niebezpiecznych przedmiotów. 
7. Zabrania się wnoszenia na trybuny własnego alkoholu oraz napojów. 
8. Na terenie obiektu działać będzie punkt gastronomiczny, w którym będzie można zakupić 

jedzenie oraz alkohol i napoje w bezpiecznych opakowaniach. 
9. Ochrona ma prawo wyprosić z trybuny osoby nietrzeźwe, zakłócające rozgrywki oraz 

pozostałe osoby, które nie będą przestrzegać regulaminu. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca imprezy z powodu złych warunków 

atmosferycznych lub innych wypadków losowych. W tym przypadku nie przysługuje zwrot 
opłat za pakiety i wejściówki.  

11. Zakup wejściówki/pakietu  jest jednoznaczny z akceptacją  regulaminu imprezy. 
 



 

REGULAMIN PARKINGU PRZED KLUBEM SQUASH4YOU PÓŁNOC: 
1. Parking przed klubem jest dostępny dla zawodników codziennie w godzinach trwania 

rozgrywek: 9:00-20:00. 

2. Prosimy parkować jedynie w oznaczonej strefie przeznaczonej dla klubu Squash4You.  

3. Prosimy  nie zostawiać samochodów na parkingu na noc, w przeciwnym wypadku samochód 
będzie odholowany na koszt właściciela. 

 
ZASADY WYDAWANIA POSIŁKÓW PODCZAS TURNIEJU 
Lunch oraz kolacja będą podawane na podstawie voucherów: 
- lunch w klubie Squash4you Północ, w Sali trening4you w godzinach 12:00-15:30 
- kolacja na terenie szklanego kortu serwowana w punkcie gastronomicznym w godzinach 19:00-
22:00 

 
ZASADY WEJŚCIA NA WIECZORNE IMPREZY TOWARZYSZĄCE 
Identyfikator upoważnia do wejścia na WIECZORNE imprezy towarzyszące: 
- sobota 23.06 – klub muzyczny Choice ul. Floriańska 15 (obowiązuje dress code, zakaz wchodzenia w 
krótkich spodenkach, klub zastrzega sobie prawo do odmowy wejścia osób ubranych niestosownie 
lub poniżej 21 roku życia) 
 
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE: 

-darmowe lekcje squasha na szklanym korcie pod hasłem: "Squash to sport dla Ciebie" - zajęcia 
wprowadzające, mające na celu zapoznanie z zasadami gry oraz nauka podstawowych uderzeń. 
Lekcje odbywać się będą w dniach 22-23.06.2018 w godzinach 10/11.00-19.00. 
-wystawa fotografii squashowej w Galerii Krakowskiej na poziomie 0 w dniach 19-23.06.2018 
-występ taneczny szkoły SEPMRE Taniec&Fitness, czwartek 21.06 
-konsultacje z Adamem Niedźwiedziem (Mistrz Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu) w sklepie Intersport 
(Galeria Krakowska) oraz Natalią Gacka-Dressler (Mistrzyni Świata w fitnessie sylwetkowym) w 
salonie up8 (Galeria Krakowska), piątek 22.06, godz.15.00. 
-wyjątkowy trening z ambasadorami marki Under Armour Natalią Gacka-Dressler i Adamem 
Niedźwiedziem, piątek 22.06 
-występ szkoły stepowania MyTap, piątek 22.06 
-występ taneczny grupy Tam-Tan (studio tańca jazzowego), sobota 23.06 
-pokaz ambasadora marki Under Armour Karola Serwina — XV-krotnego Mistrza Polski w Trialu 
Rowerowym, sobota 23.06 
-after party kończące event w sobotę 23.06 w klubie Choice (ul. Floriańska). Dla osób posiadających 
identyfikator S&A 2018 wstęp gratis! 
 
Zachęcamy do śledzenia naszej www oraz profilu na portalu facebook: 
oficjalny funpage imprezy – Under Armour Squash&Fit Festival 
 

 


