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REGULAMIN ZAWODÓW NARCIARSKICH 

Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu Bieszczad.ski w Wańkowej 

10 marca 2023 r. 

 

 

I. Wstęp: 

1. Amatorskie zawody narciarskie skierowane są do uczniów Szkół Podstawowych 

z terenu Gminy Olszanica. 

2. Organizatorem zawodów jest Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy 

Olszanica „PRI” Sp. z o.o. 

3. Zawody narciarskie organizowane są w ramach wydarzenia „Zimowe szaleństwo 

z Funduszami Europejskimi. Edycja 2023”. 

 

II. Cel zawodów:  

Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnienie sportów zimowych wśród dzieci 

i młodzieży, oraz poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów 

szkół podstawowych. 

 

III. Termin i miejsce zawodów:  

1. 10 marca 2023 r. – Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu Bieszczad.ski w Wańkowej. 

2. Planowane rozpoczęcie zawodów - godz. 1400.  

3. Wydawanie numerów startowych w dniu zawodów w godz.1200 – 1300  w biurze 

zawodów.  

 

IV. Konkurencje:  

1. Narciarski tor przeszkód (kategoria A) 

2. Slalom – 1 zjazd (Kategorie B,C,D) 

 

V. Zgłoszenia: 

Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu należy dostarczyć do 

wychowawców klas w terminie do 4 marca 2023 r. do godz. 1000. Nie przewiduje się zapisów 

w dniu zawodów.  

 

VI. Warunki uczestnictwa:  

1. Terminowe zgłoszenie udziału.  

2. Odebranie numeru startowego w dniu zawodów w godz. 1200 – 1300  w biurze 

zawodów.  

3. Posiadanie odpowiednich umiejętności narciarskich i dobrego stanu zdrowia. 

4. Obowiązkowo kaski ochronne. 

 



 
VII. Kategorie: 

 Dziewczyny Chłopcy 

A 1-2 klasa 1-2 klasa 

B 3-4 klasa 3-4 klasa 

C 5-8 klasa 5-6 klasa 

D - 7-8 klasa 

 

VIII. Nagrody:  

Zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymają nagrody rzeczowe oraz  dyplomy. Nagrodą 

główną są narty. Nagrody zostaną rozdane na uroczystym zakończeniu zawodów, które 

będzie przeprowadzone po zjeździe wszystkich uczestników. 

 

IX. Koszty udziału i ubezpieczenie:  

1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dostarczenie zgłoszenia i oświadczenia 

w terminie  określonym w niniejszym Regulaminie.  

2. Uczestnictwo w zawodach jest nieodpłatne i zawiera karnet zjazdowy. 

3. W przypadku zagubienia, zniszczenia karnetu, uczestnik ponosi koszt w wysokości 10 

zł.  

4. W przypadku zagubienia, zniszczenia plastronu (numer startowy) uczestnik ponosi 

koszt w wysokości 100 zł.  

5. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki wynikające z winy 

uczestników zawodów. 

6. Każdy uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność – wymagana  

zgoda rodzica/opiekuna.  

7. Uczestnicy biorący udział w zawodach muszą posiadać ubezpieczenie.  

8. Za stan zdrowia uczestników i umiejętności narciarskie organizator nie ponosi 

odpowiedzialności.  

 

X. Postanowienia końcowe  

1. Rodzice/opiekunowie uczestników są odpowiedzialni za zapewnienie odpowiedniego 

sprzętu narciarskiego oraz ubioru.  

2. Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem i zobowiązany jest do jego 

przestrzegania.  

3.  Pobranie numeru startowego przez uczestnika jest równoznaczne z akceptacją 

Regulaminu.  

4. W przypadku złych warunków atmosferycznych (śniegowych) organizator ma prawo 

odwołać zawody w dniu poprzedzającym zawody, a nawet w dniu zawodów mając na 

uwadze bezpieczeństwo startujących.  

5. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną oraz poczęstunek. 

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów i zdjęć 

z zawodów narciarskich. 
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Załącznik nr 1 

 

 

Formularz zgłoszeniowy 

ZAWODY NARCIARSKIE 

organizowanych  w ramach wydarzenia: 

„Zimowe szaleństwo z Funduszami Europejskimi. Edycja 2023”  

 

Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu Bieszczad.ski w Wańkowej 

10 marca 2023 r. 

 

 

 

…................................................................................................................................................  

Imię i nazwisko uczestnika 

 

…................................................................................................................................................  

Kategoria (klasa ucznia) 

 

…................................................................................................................................................  

Adres zamieszkania/ Numer telefonu rodzica/opiekuna 

 

 

Oświadczenie 

Ja, niżej podpisana/y …………………………………… …………………………….. 

wyrażam zgodę i ponoszę pełną odpowiedzialność za start i ubezpieczenie mojego dziecka  

………………………………………………………...............………………… w zawodach 

narciarskich organizowanych w ramach wydarzenia: „Zimowe szaleństwo z Funduszami 

Europejskimi. Edycja 2023”, które odbędą się 10 marca 2023 r. w Centrum Turystyki 

Aktywnej i Sportu Bieszczad.ski w Wańkowej. 

 

 

 

 

……………………………………… 

Podpis ucznia (uczestnika zawodów) 

 

 

………………………………………. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 



 
                                                   Klauzula informacyjna  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej) RODO informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Rozwoju 

Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI”  Sp. z o.o., 38-722 Olszanica, Olszanica 81 

reprezentowane przez Prezesa Spółki.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest pod adresem: Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica PRI Sp. z 

o.o., 38-722 Olszanica 8 lub email: gfx-consulting@wp.pl, 606 762 223. 

3. Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych (imię, nazwisko, PESEL) 

będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  e  RODO, w związku z zawodami 

narciarskimi. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 dane osobowe 

będą przetwarzane przez: 

➢ wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa, lub zawartych umów,  

➢ inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych  

z Przedsiębiorstwem Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI”  Sp. z o.o. 

przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem danych osobowych jest 

Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI”  Sp. z o.o. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania projektu, tj do 10 marca 2023 roku 

, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych, w tym  uczestnika zawodów 

narciarskich,  jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia:  

➢ prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych, 

➢ prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w 

przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 

➢ prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych.   

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, 

której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma 

charakter dobrowolny. 

9. Maja Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 

profilowaniu. 
 

 

 

 

 


