
REGULAMIN ZAWODÓW O PUCHAR KS. PROBOSZCZA PARAFII ZALESIE 

(08.02.2020 r.) 

 

Do zabawy zapraszamy wielbicieli nart biegowych: dzieci, młodzież i dorosłych. Na trasie 

obowiązuję styl klasyczny (CL). Dla wszystkich uczestników czekają atrakcyjne nagrody i ciepły 

poczęstunek. 

   

Plan zawodów: 

– od godz. 9:30 do godz. 10:30 – przyjmowanie zgłoszeń w Biurze Zawodów oraz wydanie 

numerów startowych, który zostaje jako pamiątka dla zawodnika (podpisanie zgody na 

przetwarzanie wizerunku, przekazanie bloczków na poczęstunek). 

- godz. 11:00 – rozpoczęcie zawodów, 

 

1.ORGANIZATOR  

UKS ,,WIERCHY” ZALESIE    

Zalesie 265  34-608 Kamienica 

NIP. 7372092806   REGON .120457821 

 

2.CELE ZAWODÓW  

1. Upowszechnianie aktywnego wypoczynku.  

2. Krzewienie masowego uprawiania biegów narciarskich i turystyki narciarskiej.  

3. Integracja miłośników sportu, rekreacji i aktywności ruchowej.  

4. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

  

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW  

1. Zawody odbędą się dnia 8 lutego 2020 roku (sobota) od godziny 11:00 w Zalesiu osiedle 

Wyrębiska  na trasach Aktywna Mogielica.   

2. Trasa zawodów długości od 500 m do 5 km. Start, przebieg trasy, meta będą ustalone przez 

Organizatora. W przypadku braku śniegu zawody zostaną przeniesione w inne miejsce, 

ewentualnie na inny termin. Mogą też ulec przesunięciu godziny pracy biura, rozpoczęcia biegu 

lub długość tras. Informacja zostanie podana najpóźniej dwa dni przed zawodami. 



 

3. ZASADY UCZESTNICTWA  

1. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem imprezy i zobowiązany jest do 

jego przestrzegania.  

2. W zawodach  o ,, Puchar ks. Proboszcza parafii Zalesie” mogą brać udział zarówno amatorzy 

jak i zawodnicy z aktualną licencją PZN. Zawodnicy z aktualną licencją PZN będą klasyfikowani 

tylko w kategorii open – najszybszy zawodnik (kobieta, mężczyzna).  

3. Warunkiem udziału w imprezie jest przedstawienie własnoręczne złożenie podpisu pod 

oświadczeniem o zdolności do udziału w imprezie na własną odpowiedzialność.  

4. Poprzez zgłoszenie się do zawodów uczestnik potwierdza i gwarantuje całkowicie, iż posiada 

ubezpieczenie wypadkowe oraz z medycznego punktu widzenia jest zdolny do wzięcia udziału w 

zawodach.  

5. Wszyscy zawodnicy startujący muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.  

6. Osoby jeszcze niepełnoletnie startują za pisemną zgodą opiekunów prawnych.  

7. Każdy uczestnik wyraża zgodę na filmowanie i fotografowanie go w celu promocji imprezy 

oraz upublicznienie jego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania imprezy przez organizatorów 

oraz media.  

  

5. KATEGORIE WIEKOWE KOBIET I MĘŻCZYZN W SEZONIE 2019/2020  

Kategorie Rocznik: 

K01/ M01 ur. 2011r. i młodsi – dystans 500m 

K02/ M02 ur. 2009r. – 2010r. – dystans 1km 

K03/M03  ur. 2007r. – 2008r. – dystans 2km 

K04/M04 ur. 2005r. – 2006 r. – dystans 3km 

K05/M05 ur. 2004r. -i  starsi. – dystans 5km 

 

O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje dokument tożsamości przedstawiony w 

biurze zawodów w chwili odbioru numeru startowego.  Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie 

z Narciarskim Regulaminem Sportowym PZN. 

 

 



6. NAGRODY  

1. Nagrodami za zwycięstwo w zawodach w poszczególnych kategoriach są: 

- pamiątkowy puchar (I miejsce), dyplomy (I-VI miejsca), drobne upominki ufundowane przez 

organizatora, sponsorów. 

2. Warunkiem odbioru nagrody jest pokonanie całości wyznaczonej trasy i zajęcia miejsca 

gwarantującego nagrodę.  

3. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych zwycięzcy zawodów w 

momencie wydania nagrody.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn 

leżących po stronie zwycięzcy. 

6. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody, organizator zastrzega sobie prawo do 

przyznania nagrody kolejnemu uczestnikowi wskazanemu przez komisję, lub nie przyznania jej 

wcale.  

7. Nagroda nie podlega zwrotowi lub wymianie, w szczególności na środki pieniężne.  

8. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody. 

Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny. Prawo do 

nagród nie może być przeniesione na inną osobę trzecią.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych kryteriów nagradzania 

zawodników trofeami oraz nagrodami rzeczowymi.  

10. Protesty należy składać, wraz z wszystkimi dowodami w formie pisemnej. Do pisemnego 

protestu należy załączy kaucję w wysokości 100 złotych. W przypadku uznania protestu kaucja 

zostaje zwrócona. W przypadku odrzucenia protestu kaucja przechodzi na rzecz Organizatora. 

Czas na złożenie protestu wynosi 15 minut od zamieszczenia nieoficjalnych wyników na tablicy 

ogłoszeń znajdującej się w okolicy mety. Protesty należy składać w biurze zawodów.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji regulaminu zawodów.  

3. Wszelkie kwestie sporne związane z rywalizacją sportową rozstrzyga JURY Zawodów.  

4. Ze względu na lokalizację zawodów należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu zawodów.  



5. W zależności od możliwości przygotowania tras, organizator może wydłużyć lub skrócić 

dystanse.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 

zawodów.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.  

8. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawana jako wytłumaczenie.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem „siły 

wyższej”.  

10. Administratorem danych osobowych są  UKS ,,WIERCHY „ Zalesie  z siedzibą w Zalesie 

265,  34-608 Kamienica NIP:7372092806 ; REGON:120457821;  W związku z wejściem  

z dniem 25 maja 2018 roku przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) każdy zawodnik, 

zgłaszający się na zawody, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora w celu informacyjnych, promocyjnych imprezy. Oznacza to, że zawodnik ma 

prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a także usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania oraz całkowity sprzeciw wobec ich przetwarzania. Nie ma jednak prawa do 

zatarcia swoich wyników sportowych w odbytej imprezie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formularz zgłoszeniowy 

 

Ja…………………………………………………………………………………………….., 

urodzony (a).……………………, adres email…………………………………………………,  nr 

telefonu……………………… reprezentujący klub sportowy/miejscowość 

…………………………………, zgłaszam uczestnictwo w zawodach organizowanych przez  

UKS ,,WIERCHY” ZALESIE  w dniu 08.02.2020 roku w Zalesiu.  

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem(am) się z  Regulaminem zawodów organizowanych 

przez UKS ,,WIERCHY” ZALESIE w Zalesiu  oraz informacją  o przetwarzaniu danych 

osobowych i akceptuję jego postanowienia. Oświadczam również, że jestem zdolny(a) do 

uczestnictwa w zawodach oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne dotyczące 

mojej osoby i ponoszę wszelką odpowiedzialność za swój udział.  Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez 

organizatora imprezy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów, a także do 

wykorzystania mojego wizerunku  do celów promocji zawodów oraz innych imprez 

przygotowywanych przez organizatora.  

  

……………………………………………..               

  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

 1. Administratorem danych osobowych jest UKS ,,WIERCHY” ZALESIE    

Zalesie 265  34-608 Kamienica NIP. 7372092806   REGON .120457821 

 2.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w zawodach. Dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, 

daty urodzenia, adresu email, numeru telefonu oraz wizerunku będą przetwarzane dla potrzeb realizacji zawodów i działań marketingowych 

Organizatora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest interes prawny administratora wynikający z wywiązania się z obowiązku 

realizacji zawodów - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 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, obowiązujące od dnia 25.05.2018 r. (dalej RODO).  

3. Dane osobowe udostępnione będą wyłącznie dla potrzeb zawodów i będą przetwarzane przez okres trwania zawodów oraz okres przedawnienia 

roszczeń związanych z udziałem w zawodach a także przez okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 

4. Administrator będzie przechowywał podstawowe dane kontaktowe dla potrzeb marketingu bezpośredniego jego usług do czasu aż zostanie 

zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania w tym celu. 

 5.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), prawo sprostowania danych osobowych (art. 16 

RODO), prawo usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO), 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 6. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji w tym profilowaniu.  

 

(Podpis) 



Formularz zgłoszeniowy dziecka 

  

Ja,  ……………………………………………………,  działając jako opiekun prawny dziecka 

………………………………………………………., urodzonego .…………………, 

reprezentującego klub sportowy/ miejscowość…………………………….,  wyrażam zgodę i 

zgłaszam uczestnictwo dziecka   w zawodach organizowanych                                                    

przez UKS ,,WIERCHY” ZALESIE  w dniu 08.02.2020 roku w Zalesiu.    

Równocześnie podaję  swój nr telefonu……………………………………………………………,  

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem(am) się z  Regulaminem zawodów organizowanych 

przez UKS ,,WIERCHY” ZALESIE w Zalesiu oraz informacją o przetwarzaniu danych 

osobowych i akceptuję jego postanowienia. Oświadczam również, że dziecko , którego jestem  

opiekunem prawnym jest  zdolne do uczestnictwa w zawodach oraz że nie istnieją żadne 

przeciwwskazania medyczne dotyczące jego  osoby  do  udziału w zawodach i ponoszę wszelką 

odpowiedzialność za udział dziecka w zawodach..  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez organizatora imprezy w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia zawodów, a także do wykorzystania wizerunku dziecka, do 

celów promocji zawodów oraz innych imprez przygotowywanych przez organizatora.  

……………………………………………..            

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

 1. Administratorem danych osobowych jest UKS ,,WIERCHY” ZALESIE    

Zalesie 265  34-608 Kamienica NIP. 7372092806   REGON .120457821 

 2.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w zawodach. Dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, 

daty urodzenia, adresu email, numeru telefonu oraz wizerunku będą przetwarzane dla potrzeb realizacji zawodów i działań marketingowych 

Organizatora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest interes prawny administratora wynikający z wywiązania się z obowiązku 

realizacji zawodów - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 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, obowiązujące od dnia 25.05.2018 r. (dalej RODO).  

3. Dane osobowe udostępnione będą wyłącznie dla potrzeb zawodów i będą przetwarzane przez okres trwania zawodów oraz okres przedawnienia 

roszczeń związanych z udziałem w zawodach a także przez okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 

4. Administrator będzie przechowywał podstawowe dane kontaktowe dla potrzeb marketingu bezpośredniego jego usług do czasu aż zostanie 

zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania w tym celu. 

 5.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), prawo sprostowania danych osobowych (art. 16 

RODO), prawo usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO), 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 6. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji w tym profilowaniu.  

 

(podpis opiekuna prawnego ) 


