REGULAMIN
19. Mistrzostwa Gminy Włoszakowice w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie

I. Informacje ogólne
1. 19. Mistrzostwa Gminy Włoszakowice w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie zwane dalej
"zawodami" są imprezą o charakterze sportowym.
2. Organizatorem zawodów jest: Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" we Włoszakowicach.
3. Współorganizatorem zawodów jest: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach.
4. Informacje

na

temat

zawodów

dostępne

są

na

stronie

internetowej

Organizatora

pod adresem: www.sokolwloszakowice.pl
5. Kontakt z Organizatorem przez e-mail: sokol.wloszakowice@wp.pl
6. Dyrektorem zawodów jest Tomasz Pawłowski.
7. Zastępcą dyrektora zawodów jest Łukasz Maciąg.
8. Dyrektorem technicznym zawodów jest Marek Nowak.
9. Sędziami zawodów są: Andrzej Maciąg, Ryszard Kiąca, Grzegorz Trojanowski.
II. Cele imprezy
1. Promocja Gminy Włoszakowice.
2. Promocja aktywnego stylu życia.
3. Popularyzacja narciarstwa alpejskiego i snowboardu.
4. Wyłonienie najlepszych narciarzy Gminy Włoszakowice.
III. Termin i miejsce
1. Zawody odbędą się w dniu 21 stycznia 2023 r. na terenie Stacji Narciarskiej w Kamienicy
(adres: 57-550 Kamienica 1A).
2. Biuro zawodów: Karczma przy Stacji Narciarskiej w Kamienicy.
3. Start zawodów: godzina 11:00
4. Weryfikacja uczestników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze
zawodów w dniu 21 stycznia 2023 r. w godzinach od 9:30 do 10:45.
IV. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnictwo w zawodach jest dobrowolne.
2. Uczestnikami zawodów mogą być osoby, które:
- zamieszkują na stałe na terenie Gminy Włoszakowice lub

- pracują na terenie Gminy Włoszakowice lub
- uczą się na terenie Gminy Włoszakowice (dotyczy osób niepełnoletnich) lub
- są członkami Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" we Włoszakowicach według stanu
na dzień 30.11.2022 r.
3. Uczestnikami zawodów mogą być również niepełnoletnie dzieci

osób

wymienionych

w punkcie 2.
4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zawodach po wyrażeniu zgody przez rodziców
lub opiekunów prawnych.
V. Sposób przeprowadzenia zawodów
1. Przejazd na czas slalomem gigant (około 15 bramek).
2. Uczestnicy mają możliwość dwukrotnego przejazdu trasą slalomu.
3. Do klasyfikacji przyjmowany jest czas lepszego przejazdu.
4. Ominięcie przynajmniej jednej bramki na trasie slalomu skutkuje dyskwalifikacją uczestnika
w danym przejeździe (DNF).
5. Uzyskany czas przejazdu będzie zapisany do klasyfikacji generalnej oraz do odpowiedniej
kategorii wiekowej.
VI. Zgłoszenia
1. Rejestracja uczestników dokonywana jest w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16. stycznia
2023 roku.
2. Rejestracja uczestników dokonywana jest za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie
internetowej pod adresem: www.datasport.pl.
3. Dopuszcza się możliwość rejestracji przez uczestników osobiście w punktach:
- Sklep Meblowy Ireneusz Walkowski, Plac 21-go Października 4, 64-140 Włoszakowice,
- Biuro Rachunkowe Tomasz Pawłowski, ul. Karola Kurpińskiego 33, 64-140 Włoszakowice.
4. Nie jest możliwa rejestracja oraz wniesienie wpisowego w dniu zawodów.
VII. Świadczenia
1. Zgłoszeni uczestnicy otrzymają w biurze zawodów ZWROTNY numer startowy.
2. Zgłoszeni uczestnicy otrzymają w biurze zawodów ZWROTNY karnet na wyciąg narciarski.
3. Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu.
4. Wszyscy uczestnicy otrzymają po zawodach pamiątkowy medal.
5. Organizator zapewnia uczestnikom zawodów posiłek regeneracyjny wydawany na podstawie
talonu w karczmie przy Stacji Narciarskiej Kamienica.

6. Organizator

zapewnia

transport

uczestników

autokarem,

po

wcześniejszej

wiążącej

deklaracji uczestników, wyrażonej podczas rejestracji.
7. W przypadku gdy Organizator będzie dysponował wystarczającymi środkami finansowymi
albo w przypadku zgłoszenia się Sponsora, może być przewidziane dodatkowe wyposażenie
pakietów dla uczestników zawodów.

VIII. Uczestnictwo
1. Wpisowe za uczestnictwo w zawodach jest uzależnione od wariantu wybranego przez
uczestnika i wynosi:
- 570,00 zł - WARIANT A (udział w zawodach + dwa noclegi z wyżywieniem + przejazd
autokarem),
- 470,00 - WARIANT B (udział w zawodach + dwa noclegi z wyżywieniem z dojazdem
we własnym zakresie),
- 400,00 zł - WARIANT C (udział w zawodach + jeden nocleg z wyżywieniem z dojazdem
we własnym zakresie),
- 170,00 zł - WARIANT D (udział w zawodach, bez noclegu, dojazd we własnym zakresie).
2. Organizator przewiduje dodatkowy WARIANT E – tzn. wyjazd turystyczny, który obejmuje
dwa noclegi z wyżywieniem + przejazd autokarem (bez udziału w zawodach). Wpisowe
za wariant E wynosi 480,00 zł.
3. Organizator przewiduje dodatkowy WARIANT F – tzn. wyjazd turystyczny, który obejmuje
dwa noclegi z wyżywieniem + dojazd we własnym zakresie (bez udziału w zawodach). Wpisowe
za wariant F wynosi 400,00 zł.
4. Wpisowe jest płatne przelewem na rachunek bankowy Organizatora w terminie do dnia
16 stycznia 2023 r. W tytule przelewu należy wpisać: "NARTY 2023" oraz imię i nazwisko.
Dane do przelewu:
Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" we Włoszakowicach
ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach
Numer rachunku: 09 8661 0009 0000 2815 2000 0001
5. Organizator przewiduje możliwość wniesienia wpisowego gotówką w terminie do dnia
16 stycznia 2023 r. w punktach:
- Sklep Meblowy Ireneusz Walkowski, Plac 21-go Października 4, 64-140 Włoszakowice,
- Biuro Rachunkowe Tomasz Pawłowski, ul. Karola Kurpińskiego 33, 64-140 Włoszakowice.

6. W przypadku rezygnacji przez uczestnika ze startu wpisowe za uczestnictwo w zawodach nie
podlega zwrotowi.
IX. Klasyfikacje
1. Organizator przewiduje następujące klasyfikacje:
- klasyfikacja generalna narciarska kobiet i mężczyzn,
- klasyfikacja wiekowa narciarska kobiet:
–

K-20 (17-29 lat)

–

K-30 (30-39 lat)

–

K-40 (40-49 lat)

–

K-50 (50-59 lat)

–

K-60 (60 lat i więcej),

- klasyfikacja wiekowa narciarska mężczyzn:
–

M-20 (17-29 lat)

–

M-30 (30-39 lat)

–

M-40 (40-49 lat)

–

M-50 (50-59 lat)

–

M-60 (60 lat i więcej),

- klasyfikacja narciarska dzieci i młodzieży:
–

D-12 (dzieci rocznik 2011 i młodsi)

–

DZ-16 (dziewczyny rocznik 2007, 2008, 2009, 2010)

–

CH-16 (chłopcy rocznik 2007, 2008, 2009, 2010)

- klasyfikacja generalna snowboard kobiet i mężczyzn.
2. Przypisanie do kategorii wiekowej następuje według roku urodzenia.
X. Nagrody
1. Zwycięzcy klasyfikacji generalnej narciarskiej otrzymają puchary.
2. Uczestnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w kategoriach wiekowych oraz w kategoriach
dzieci i młodzieży otrzymają pamiątkowe puchary lub statuetki.
3. Uczestnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w klasyfikacjach snowboardowych otrzymają
pamiątkowe puchary lub statuetki.
4. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale.
5. Nagrody w klasyfikacji generalnej nie dublują się z nagrodami w kategoriach wiekowych.

XI. Wyposażenie uczestników
1. Wyposażenie obowiązkowe uczestników zawodów obejmuje:
- numer starowy przymocowany w widocznym miejscu,
- kask ochronny.
2. Wyposażenie zalecane uczestników zawodów obejmuje:
- gogle ochronne.
XII. Protesty
1. Organizator dopuszcza możliwość wniesienia protestu przez uczestnika zawodów.
2. Warunkiem złożenia protestu jest opłacenie przez uczestnika kaucji w kwocie 200,00 zł.
3. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku uznania przez Organizatora protestu za zasadny.
4. Protesty należy wnosić na piśmie na ręce dyrektora zawodów w nieprzekraczalnym terminie
30 minut od zakończenia dekoracji zawodów.
5. Protesty będą rozpatrywane w terminie 60 minut od momentu złożenia na ręce dyrektora
zawodów.
6. Decyzja Organizatora w sprawie uznania protestu za zasadny bądź nieuzasadniony jest
ostateczna i nie podlega odwołaniu.

XIII. Postanowienia końcowe
1. Organizator

nie

zapewnia

uczestnikom

zawodów

ubezpieczenia

od

następstw

nieszczęśliwych wypadków.
2. Organizator

nie

zapewnia

jakiegokolwiek

ubezpieczenia

na

życie,

zdrowotnego

lub

od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia
śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku
z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach;
3. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz
opłacenie wpisowego oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka
wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko,
startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
4. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w zawodach
lub oświadcza o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach.
5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa.
Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście.

6. Uczestnicy zobowiązani są do niepozostawiania śmieci na terenie zawodów.
7. Organizator

zastrzega

sobie

możliwość

proporcjonalnego

zwrotu

opłaty

startowej,

adekwatnie do wysokości poniesionych przez niego wydatków, w przypadku odwołania
lub zmiany sposobu organizacji zawodów z przyczyn niezależnych od Organizatora.
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione oraz pozostawione bez opieki.
9. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz opłacenie wpisowego oznacza akceptację przez
uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
10. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

XIV. Ochrona danych osobowych
Organizator

informuje,

że

administratorem

danych

osobowych

jest

Towarzystwo

Gimnastyczne

"Sokół"

we Włoszakowicach.
Udostępnione dane osobowe uczestników zawodów przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), w celu: przeprowadzenia zawodów tj.:
1) rejestracji uczestnika,
2) wyłonienia i prezentacji uczestników, w tym w szczególności poprzez ogłoszenie ich danych osobowych publicznie,
przez konferansjera,
3) prezentacji list startowych w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, płeć, kategoria wiekowa, bez ograniczenia
czasowego,
4) prezentacji list startowych w biurze zawodów w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, płeć, kategoria
wiekowa,
5) weryfikacji uczestnika imprezy w biurze zawodów, w tym także ewentualnego ustanowienia pełnomocnika,
6) informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora,
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust.1 i ust. 2 jest zgoda osoby, której
dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
W związku z faktem, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez uczestnika/pełnomocnika
uczestnika zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może ona zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
Zgoda może zostać wycofana w następujący sposób:
1) poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora Danych
Osobowych,
2) poprzez złożenie stosownego oświadczenia w Biurze Zawodów.
Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny
do wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów. Okres ten wynika z wewnętrznych procedur
Administratora danych osobowych dostosowanych do powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących działalności
archiwalnej w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1993 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz
z aktami wykonawczymi albo do momentu wycofania zgody.
Osobie której dane dotyczą (uczestnikowi, pełnomocnikowi uczestnika) przysługują następujące uprawnienia, które

może realizować względem Administratora Danych Osobowych:
1) prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
2) prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
3) prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
6) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych uczestnika imprezy jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w zawodach.

