REGULAMIN ZAWODÓW
Organizatorem V Międzynarodowych Zawodów Robotów ROBO~motion jest Koło Naukowe
Automatyków i Robotyków ROBO działające w Katedrze Informatyki i Automatyki na
Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Miejscem Zawodów jest
Politechnika Rzeszowska (al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów). Zawody odbędą
się 19 maja 2018 roku.
1. Zasady ogólne























Zawody są otwarte dla publiczności,
udział w Zawodach zarówno Zawodników jak i publiczności jest bezpłatny,
wstęp do Strefy Serwisowej mają wyłącznie osoby posiadające identyfikator
(Organizatorzy, Zawodnicy i osoby towarzyszące również posiadające stosowny
identyfikator),
Strefa Serwisowa będzie nadzorowana, lecz Zawodnicy zostawiają w niej swoje
rzeczy wyłącznie na własną odpowiedzialność,
Zawodnicy odpowiadają za bezpieczeństwo ludzi i mienia podczas posługiwania się
narzędziami i urządzeniami podczas prowadzonych przez siebie prac,
Zawodnicy odpowiadają za swoje roboty w tym także za ich działanie i wynikłe z tego
działania wszelkie szkody,
zabrania się niszczenia wyposażenia, sprzętu, infrastruktury Zawodów i innego mienia
znajdującego się na terenie Zawodów - jeśli dojdzie do takiej sytuacji za wyrządzone
szkody odpowiada wyłącznie sprawca,
na terenie budynku w miejscu odbywania się Zawodów obowiązuje zakaz spożywania
alkoholu, palenia papierosów, a także stosowania innych środków odurzających,
osoby nietrzeźwe bądź pod wpływem innych niedozwolonych substancji będą
usuwane z miejsca Zawodów, w przypadku odmowy lub innych niepożądanych z ich
strony działań zostanie wezwana Policja,
Organizator nie odpowiada za nieszczęśliwe wypadki, które mogą zdarzyć się na
terenie Zawodów (np. złamanie ręki/nogi itp.).
Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych w celu
prezentacji wyników.


2. Rejestracja












Rejestracja na Zawody prowadzona jest poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na
Stronie internetowej Zawodów w tzw. Strefie Zawodnika
(www.robomotion.pl) lub bezpośrednio pod adresem www.robomotion.pl/strefa,
rejestracja trwa do 12 maja do godz. 11:00, po upływie tego czasu możliwa będzie
indywidualna rejestracja (wymagany kontakt mailowy z Głównym Koordynatorem
Zawodów - adres w zakładce kontakt na stronie internetowej Zawodów),
rejestrowane drużyny mogą składać się z maksymalnie 5 członków (w przypadku
uzasadnionej większej ilości osób prosimy o kontakt z Głównym Koordynatorem
Zawodów),
osoba rejestrująca się oświadcza, że podaje prawdziwe dane i zezwala na ich
przetwarzanie w celach organizacji Zawodów, a także publicznej prezentacji
wyników,
drużyna może zgłosić nieograniczoną ilość robotów w danej kategorii,

3. Roboty





Roboty nie mogą zagrażać bezpieczeństwu zawodników, sędziów i widzów,
roboty nie mogą zakłócać i uszkadzać infrastruktury Zawodów oraz innych robotów,
nie mogą także wykonywać czynności potencjalnie niebezpiecznych w tym m.in.
miotanie pocisków, wydzielanie cieczy, gazów lub nadmiernej ilości ciepła.



4. Dodatkowe postanowienia







wszelkie spory i sytuacje nie opisane w tym Regulaminie rozstrzyga Sędzia Główny
lub Główny Koordynator Zawodów,
decyzja Sędziów, a w szczególności Sędziego Głównego jest ostateczna,
w przypadku wątpliwości co do infrastruktury i właściwego przygotowania aren
zmagań robotów, Zawodnik winien zgłosić te wątpliwości przed swoim startem.

W momencie rejestracji na Zawody poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na
stronie internetowej Zawodów, wymagane jest potwierdzenie, że Zawodnik oświadcza, iż
zapoznał się z warunkami zawartymi w niniejszym regulaminie i akceptuje jego
postanowienia. Jeśli Zawodnik nie zaakceptuje niniejszego regulaminu, nie zostanie
zarejestrowany na Zawody.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia korekt do niniejszego regulaminu
nie później jednak niż do 1 tygodnia przed Zawodami.

