SIA „”TC RĪGA” BOWLERO BOULINGA CENTRS
Reģ. Nr. 40103555533
Lielirbes ielas 27, LV – 1046
Tālrunis: 67804600, e-pasts: pasakumi@bowlero.lv
Rīgā
22.08.2019.
Izdots saskaņā ar
BOWLERO boulinga centra administrāciju
„Bowlero labdarības boulinga maratons” nolikums
I. Vispārīgie jautājumi
1.

BOWLERO boulinga centra „Bowlero labdarības boulinga maratons”, turpmāk tekstā
pasākums, norises kārtība izveidota, ievērojot BOWLERO boulinga centra iekšējās kārtības
noteikumus un pasākumu organizēšanas iespējas.

2.

Nolikuma pamatuzdevums ir paredzēt kārtību sekmīga pasākuma norisei un noteikt vienotu
kārtību, kādā tiek realizēts pasākums.

3.

Nolikums nosaka:

3.1. Pasākuma procesa organizāciju;
3.2. Obligāto komandu pieteikšanās kārtību pasākumam;
3.3. Punktu reģistrēšanas kārtību;
3.4. Pasākuma programmas saturu un tā cenu;
3.5. Pasākuma mērķus.
4.

Nolikuma ievērošana visiem pasākuma dalībniekiem ir obligāta.

II. „Bowlero labdarības boulinga maratons” mērķi
5.

Atbalstīt organizāciju „Dakteris klauns”.

6.

Dibināt labdarības maratona tradīciju.

7.

Popularizēt aktīvu dzīvesveidu un sportiskas aktivitātes.

8.

Popularizēt boulingu kā sporta veidu.

9.

Veselīgas konkurences veicināšana starp komandām, kas piedalās turnīrā.

III. Pieteikšanās noteikumi
10. Pasākumam var pieteikties aizpildot elektronisko pieteikuma formu un atsūtot to uz
bowlero@bowlero.lv vai katru dienu laika posmā no plkst. 9:00 līdz plkst. 21:00 zvanot pa
tālruni 67804600 vai 23110033, vai klātienē Lielirbes ielā 27, Rīga.
10.1. Simtprocentīgs komandas apstiprinājums turnīrā ir tikai pēc dalības maksas veikšanas.
11. Pieteikšanās iespējama sākot ar 2019.gada 23. augustu
IV. „Bowlero labdarības boulinga maratons” programmas saturs un tā cenas
12. Pasākums norisināsies no šī gada 17.oktobra plkst. 16:00 līdz š.g. 17.oktobra plkst. 23:59.
12.1. Pasākuma atklāšana š.g. 17.oktobra plkst. 15:00.
13. Pasākuma komandu veido 4 līdz 6 spēlētāji.
14. Pasākuma dalības maksa līdz 30.09.2019. ir 20.00 EUR no komandas par vienas stundas
spēli, sākot ar 01.10.2019. dalības maksa ir 25.00 EUR no komandas par vienas stundas
spēli.
14.1. Dalības maksai obligāti jābūt veiktai līdz 14.10.2019. (ieskaitot) ar pārskaitījumu, mērķī
norādot “komandas nosaukumu un par dalību labdarības maratonā”.
14.2. Tikai pēc dalības maksas veikšanas, komanda saņem 100% savas dalības apstiprinājumu.
14.3. Gadījumā, ja komanda atsaka savu dalību vēlāk kā 48h pirms pasākuma sākuma, dalības
maksa netiek atgriezta.
15. Pasākuma cenā ir iekļauta 50 min boulinga spēle (bloks),10 min tehniskais laiks (apavu
maiņa, spēles celiņa atbrīvošana), apavu īre, boulinga celiņa īre.
17. Katras komandas kopējais rezultāts būs līdzvērtīgs 0.01 EUR (piemēram: 94 punkti * 0.01
EUR = 0.94 EUR), kas tiks ziedoti organizācijai „Dakteris klauns”.
17.1. Ģimeņu kategorijā tiek ieskaitīti rezultāti ar bortiņiem. Komandas iegūto punktu kopsumma
nemaina iepriekš minēto ziedojuma piešķiršanas kārtību.
18. Turnīra beigās tiek apbalvoti labākie individuālie rezultāti sekojošās kategorijās: vīrieši,
sievietes, bērni vecumā līdz 12 gadiem, jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem, sportisti un
ģimenes.
18.1. Ģimeņu kategorijā rezultātu veidos vidējais aritmētiskais punktu skaits.

V. „Bowlero labdarības boulinga maratons” procesa organizācija
19. Katrai komandai sava dalība ir iepriekš obligāti jāpiesaka.
20. Pasākuma dalībnieki ierodas „Bowlero” boulinga centrā vismaz 20 minūtes pirms pasākuma
norises sākuma laika dalībnieku reģistrācijai un spēles kartiņas saņemšanai.
21. Dalībnieki saņem apavus, speciāli paredzētus boulinga grīdas segumam.
22. Gadījumā, ja celiņam rodas tehniskas problēmas, tad komanda tiek pārvietota uz citu brīvo
celiņu, nezaudējot pirms tam iegūtos punktus.
23. Viena komanda var spēlēt neierobežotu spēļu bloku skaitu.
23.1. Viena bloka ilgums 50 min.
24. Pēc boulinga spēles katra dalībnieka pienākums ir atgriezt boulinga apavus operatoram un
novietot bumbas to starta pozīcijā – bumbām paredzētajos plauktos.

VI. Punktu reģistrēšanas kārtība
25. Pasākumā dalībnieku punktus fiksē boulinga operators.
26. Katrai komandai pēc spēles bloka beigām jānodod operatoram vai pasākuma vadītājam
aizpildīta spēles kartiņa.
27. Reģistrējot punktus, boulinga operatora pienākums ir aizpildīt jau gatavu veidlapu. Komandas
kapteiņa pienākums ir dotajā veidlapā norādīt dalībnieku vārdus un savu kontaktinformāciju.

VII. Turnīra komandu iedalījums
28. Pasākuma dalībnieki - jebkura vecuma un dzimuma spēlētāji.
VIII. Noslēguma jautājumi
29. Pasākuma nolikums izskatīts un saskaņots ar Bowlero administrāciju.
30. Pasākuma nolikums var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
31. Inventāra vai boulinga zāles bojājumu gadījumā, „Bowlero” boulinga centrs ir tiesīgs piešķirt
mantas bojātājam sodu, lai tiktu nosegti boulingam radītie zaudējumi.
32. Informējam, ka SIA “TC Rīga” Bowlero boulinga centra pārstāvis apstrādā Jūsu personas
datus (kontaktinformācija, foto, video materiāli pasākuma ietvaros) ar mērķi nodrošināt
“Bowlero labdarības boulinga maratons” nolikuma izpildi un/vai sazinātos ar pasākuma
dalībnieku/-iem.
32.1. Foto un video materiāli tiks izmantoti publicitātei.

„Bowlero” boulinga centra administrācija

