
REGULAMIN X ZAWODÓW  

W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM  

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW 

Organizator zawodów 

1. Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie 

Termin i miejsce 

1. Termin i miejsce zawodów: 5.02.2022r., Wisła – Ośrodek Narciarski Cieńków. 

2. Godzina rozpoczęcia zawodów: 10.00. Biuro zawodów czynne od 8.00 do 9.15 przy 

dolnej stacji wyciągu. 

Zawody 

1. Prawo startu mają wszystkie osoby potrafiące jeździć na nartach. 

2. W zawodach nie mogą startować zawodnicy posiadający aktualną licencję PZN 

lub PZS. 

3. W zawodach narciarskich przeprowadzone zostaną po dwa przejazdy slalomu giganta 

z pomiarem elektronicznym. Sędzia główny może zdecydować, że rozegrany zostanie 

tylko jeden przejazd (na przykład w przypadku niekorzystnych warunków 

pogodowych). 

4. Indywidualnie o zajętym miejscu decyduje suma czasów dwóch przejazdów lub czas 

jednego przejazdu, jeśli drugi zostanie odwołany.  

5. W przypadku wypadnięcia z trasy lub upadku zawodnik może kontynuować przejazd, 

jeśli nie jest to związane z długotrwałym zapinaniem nart lub ich uszkodzeniem czy 

kontuzją zawodnika. 

6. Za nieukończony przejazd lub ominięcie bramki liczymy czas przejazdu 5 minut do 

kategorii rodzinnej. 

7. Zawodnik jest odpowiedzialny za stawienie się na starcie we właściwym czasie 

ubrany w numer startowy. Niestawienie się na starcie powoduje dyskwalifikację.  

8. Zawodnicy startują w kolejności numerów startowych, chyba że sędzia zadecyduje 

inaczej.  

9.  Rezygnację z uczestnictwa w zawodach należy zgłosić niezwłocznie organizatorom 

(przed rozpoczęciem zawodów) lub sędziemu głównemu (po rozpoczęciu zawodów).  

10.  W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach kwota wpisowego nie zostanie 

zwrócona. 

Kategorie 

1. Klasyfikacja indywidualna w narciarstwie odbywa się w kategoriach wiekowych  

z podziałem na współzawodnictwo kobiet i mężczyzn. 

2. Zawody narciarskie przeprowadzone zostaną w następujących kategoriach: 

 roczniki 2011 i młodsi (K i M), 2010-2008 (K i M), 2007-2005 (K i M),  

2004-1993 (K i M), 1992-1977 (K i M), 1976-1967 (K i M), 1966 i starsi (K i M). 

 Ponadto zostanie ustalona klasyfikacja open (K i M). 



3. Klasyfikacja rodzinna: 

a) Reprezentację rodzinną stanowią 3 osoby, w tym co najmniej jedna osoba 

niepełnoletnia, biorące udział w rywalizacji w ramach kategorii narciarskich, 

wyznaczone przez kapitana rodziny. Skład zespołu należy podać w dniu imprezy  

w Biurze zawodów przed rozpoczęciem przejazdów. Kapitan rodziny podpisem 

stwierdza skład osobowy zgodny z wymogami Regulaminu. 

b) W punktacji rodzinnej mogą być klasyfikowane osoby związane ze sobą w 

pierwszej linii pokrewieństwa, np.: 

 ojciec, matka, dziecko 

 dziadek lub babcia, wnuk lub wnuczka. 

4. O zajętych miejscach decyduje suma czasów przejazdów członków reprezentacji 

rodziny. 

Bezpieczeństwo 

1. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w imprezie wyłącznie pod opieką osoby 

dorosłej.  

2. Każdy zawodnik ma obowiązek startować w kasku. 

3. Za stan zdrowia zawodników, ich umiejętności narciarskie oraz ewentualne zaginięcie 

sprzętu narciarskiego lub rzeczy osobistych Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 

Nagrody 

1. Nagrody: puchary, statuetki, medale i nagrody w zależności od zajętego miejsca  

i kategorii zapewnia organizator. 

Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia zawodników będą przyjmowane do dnia 1.02.2022 r. do godziny 12.00. 

Zgłoszenia odbywają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na 

stronie www.moris.chorzow.pl . Maksymalna łączna ilość zawodników zgłoszonych 

do wszystkich kategorii to 150 osób. 

2. Wpisowe do zawodów wynosi 80 PLN.  

3. Uczestnicy zawodów zgłaszający się do Biura zawodów powinni posiadać ważny 

dokument tożsamości i na prośbę pracownika MORiS, okazać go do wglądu. 

4. Organizator zapewnia bezpłatny transport autokarem – ilość miejsc ograniczona. 

Opiekunowie zawodników niepełnoletnich, którzy sami nie uczestniczą w zawodach, 

a  chcą skorzystać z transportu autobusem, proszeni są o kontakt pod nr tel. 32 24 

11111 oraz wpłacenie kwoty 10 PLN.  

5. Wyjazd autokaru z parkingu przy Hali MORiS, ul. Dąbrowskiego 113 o godz. 6.40  

w dniu zawodów, powrót ok. godz. 17.00. 

http://www.moris.chorzow.pl/


Postanowienia końcowe 

1. Obowiązkiem zawodnika jest przestrzeganie regulaminu. Nieznajomość regulaminu 

nie uzasadnia jego nieprzestrzegania. 

2. Zawodnicy mają obowiązek przestrzegać zarządzeń służb porządkowych. 

3. Kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów i wyników końcowych rozstrzyga 

sędzia główny zawodów. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian regulaminu w uzasadnionych 

przypadkach. Do organizatora należy interpretacja regulaminu oraz rozstrzygania  

w sprawach w nim nie ujętych. 

5. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z zapoznaniem się ze sposobem 

przetwarzania danych osobowych zgodnie 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 

119) –  pełna informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych przez 

organizatora znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 

6. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119), informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w 
Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem administratora lub adresem 
e-mail: iodo@moris.chorzow.pl  

3. Dane osobowe uczestników (imię i nazwisko, płeć, e-mail, nr telefonu, data urodzenia, adres) oraz 
opiekunów prawnych osób niepełnoletnich ( imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu) będą przetwarzane przez 
okres 5 lat w celach i zakresie niezbędnym do organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, 
wyłonienia zwycięzców, odbioru nagród oraz do czasu wygaśnięcia terminu ewentualnych roszczeń.  

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: kancelaria prawna zapewniająca obsługę prawną MORIS, Urząd 
Miasta Chorzów, podmioty i osoby upoważnione na podstawie przepisów prawa, firma zajmująca się 
pomiarem czasu w trakcie zawodów.  

W związku z płatnością dokonywana za pośrednictwem Serwisu Dotpay informujemy, że Dotpay staje się 
administratorem danych osobowych uczestników oraz opiekunów prawnych osób niepełnoletnich 
przekazanych przez MORiS bądź podanych bezpośrednio przez nich. Jest to co najmniej adres email, 
jednakże w niektórych przypadkach może to być także imię, nazwisko oraz adres. Kontakt z Dotpay, w 
kwestiach związanych z przetwarzaniem tych danych możliwy jest pod +48 12 688 26 00 oraz 
bok@dotpay.pl.  

5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi:  
 art. 6 ust. 1 lit e) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym) – organizacja zawodów,  

 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w związku z art. 106b i 106e ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług – w zakresie 
wystawienia faktury, 

 art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 
jednym lub większej liczbie określonych celów) – zgoda na przesyłanie informacji marketingowych dotyczących 
wydarzeń organizowanych przez MORiS. 

 art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie rozpowszechniania wizerunku.  

6. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 
za wyjątkiem wizerunku, który może zostać upubliczniony na portalach społecznościowych w tym 
Facebook/Instagram.  

7. Uczestnikom wydarzenia przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia 
danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, f) możliwość 
cofnięcia zgody na przesyłanie informacji marketingowych w dowolnym momencie co nie pozbawia 
Pani/Pana możliwości udziału w wydarzeniu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań 
przesłane lub w inny sposób przekazane Administratorowi,  

9. Uczestnikom wydarzenia przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.  

10. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w wydarzeniu 
obejmuje także:  

 przechowywanie przez administratora oświadczenia o braku jakichkolwiek przeciwskazań do udziału w 
wydarzeniu,  

 publikację imienia i nazwiska uczestnika – w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane 
będzie wydarzenie.  

 publikację imienia i nazwiska uczestnika, na liście startowej wydarzenia oraz w wynikach zawodów 
publikowanych w Internecie i w miejscu organizacji wydarzenia.  

 publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą 
informacje o imprezie oraz w ramach upowszechniania informacji o działalności organizatora.  

mailto:iodo@moris.chorzow.pl


 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w wydarzeniu. Wyrażenie 
zgody na otrzymywanie informacji marketingowych jest dobrowolne, a jej niewyrażenie w żaden sposób nie 
wpływa na możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu. 
Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie imprezy oraz zapoznaniem się  
z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. W przypadku osoby niepełnoletniej zgłoszenia musi 
dokonać osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny. 

 


