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REGULAMIN 
X MISTRZOSTW GMINY WYRY W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM  
ORAZ SNOWBOARDZIE W KONKURENCJI SLALOM GIGANT  

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
a. ORGANIZATORZY ZAWODÓW: Dom Kultury Gostyń i Urząd Gminy Wyry 
 
II. CEL ZAWODÓW: 
Celem imprezy jest popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku na nartach Mieszkańców 
Gminy Wyry oraz integracja miłośników narciarstwa alpejskiego i snowboardu. 
 
III. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW: 
1. Zawody odbędą się dnia 16 stycznia 2022r. (niedziela)  na stokach Ośrodka Narciarskiego 
Soszów w Wiśle*. 
2. Start pierwszego zawodnika planowany jest na godzinę 10:00. 
Osobom planującym wziąć udział w Zawodach zaleca się wyruszenie z domu z zapasem czasowym 
uwzględniającym utrudnienia na drogach.   
3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania imprezy z przyczyn od 
niego niezależnych. 
4. Uczestnicy dojeżdżają na miejsce zawodów we własnym zakresie. 
 
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. Uczestnikami zawodów mogą być mieszkańcy Gminy Wyry, którzy do dnia 9 stycznia 2022 roku 
zgłosili swój udział poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.dkgostyn.pl oraz uiścili wpisowe w 
wysokości 20 zł** na konto Domu Kultury nr 52 8435 0004 0000 0002 5700 0001, tytułem: ZN2022 
imię i nazwisko. Brak wpisowego uniemożliwia wzięcie udziału w zawodach.  
2. Wszyscy uczestnicy zawodów startują na własne ryzyko i odpowiedzialność. Zaleca się 
ubezpieczenie NW we własnym zakresie. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za skutki 
ewentualnych nieszczęśliwych wypadków podczas zawodów, ani też nie biorą odpowiedzialności za 
utracone bądź zniszczone wartościowe rzeczy (w tym sprzęt narciarski). 
3. Wszystkich zawodników obowiązuje jazda w kasku ochronnym. 
4. Osoby niepełnoletnie powinny się znajdować pod opieką rodziców bądź pełnoletnich opiekunów. 
5. Obowiązkiem zawodnika jest przestrzeganie regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie uzasadnia 
jego nieprzestrzegania.  
6. Zawodnicy mają obowiązek przestrzegać zarządzeń służb porządkowych.  
7. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek przestrzegania aktualnych obostrzeń związanych z pandemią 
Covid 19. 
8. Kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów, wyników końcowych rozstrzyga sędzia główny 
zawodów.  
 
V. ZGŁOSZENIA I OPŁATY ZAWODNIKÓW: 
1. Lista startowa ustalona zostanie przez BIURO ZAWODÓW według kolejności potwierdzenia 
obecności w dniu zawodów. 
2. Koszty organizacyjne pokrywa organizator. 
3. Każdy z uczestników uiszcza opłatę za karnet na zjazdy w kasie Ośrodka (minus 15%, plus kaucja 
(do zwrotu) i otrzymuje koszulkę z numerem startowym. Kaucja zwracana jest w momencie zdania 
karnetu i koszulki z numerem startowym. 
5. Dla zawodników z numerami startowymi otrzymany karnet czasowy będzie aktywny przez 4 godziny 
od momentu pierwszego przejścia przez bramkę.  
6. Weryfikacja zgłoszeń, wydawanie numerów startowych odbędzie się w oznaczonym BIURZE 
ZAWODÓW w godz. 09:00 – 09:30. 
7. Każdy z uczestników w momencie zapisu poprzez formularz zgłoszeniowy poświadcza fakt 
zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu zawodów, jak również wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dla potrzeb organizacji zawodów  
(listy z wynikami, zdjęcia, filmy itp. w prasie, na stronie www oraz FanPage Organizatorów itd.)  
8. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy startowej osoby, która nie będzie spełniała 
warunków uczestnictwa, określonych w niniejszym regulaminie. 
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VI. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW: 
1. Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym (NRS) planuje się dwa przejazdy slalomu giganta. 
W razie trudnych warunków śniegowych zagrażających bezpieczeństwu zawodników organizator 
zastrzega sobie możliwość zakończenia zawodów po jednym przejeździe wszystkich zawodników z 
ostatecznej listy startowej. Organizator ma prawo do zmian ram czasowych zawodów. 
2. WYNIKI: we wszystkich grupach zostanie ustalona kolejność miejsc według sumy rzeczywistych 
czasów przejazdu. O miejscu zawodnika decydować będzie łączny czas dwóch przejazdów. 
3. W przypadku startu mniej niż 3 zawodników, w którejkolwiek z grup dopuszcza się możliwość 
łączenia grup wiekowych. 
4. Przewiduje się kolejność startu od najmłodszych grup na przemian dziewczynki (kobiety) i chłopcy 
(mężczyźni). 
5. Godzina ZAKOŃCZENIA tj. dekoracji zawodników zostanie podana na tablicy ogłoszeń przy Biurze 
Zawodów w dniu zawodów oraz ogłoszony przez konferansjera. 
6. Informacje dla zawodników (np. ewentualne zmiany godzin) będą umieszczane na tablicy, 
która zostanie umieszczona przy BIURZE ZAWODÓW. 
 
VII. PODZIAŁ NA GRUPY WIEKOWE: 
kategorie wiekowe dla KOBIET (K) i MĘŻCZYZN (M) – decyduje rok urodzenia: 
 
Kategorie narciarskie: 
  1. K1 – dziewczynki rok urodzenia 2012 i młodsze 
  2. M1 – chłopcy rok urodzenia 2012 i młodsi 
  3. K2 – dziewczęta rok urodzenia 2007-2011 
  4. M2 – chłopcy rok urodzenia 2007-2011 
  5. K3 – kobiety rok urodzenia 2003-2006 
  6. M3 – mężczyźni rok urodzenia 2003-2006 
  7. K4 – kobiety rok urodzenia 1982 - 2002 
  8. M4 – mężczyźni rok urodzenia 1982 - 2002 
  9. K5 – kobiety rok urodzenia 1981 i starsze 
10. M5 – mężczyźni rok urodzenia 1981 i starsi 
 
Kategorie snowboardowe: 
   1. K1 – dziewczęta rok urodzenia 2002 i młodsze 
   2. M1 – chłopcy rok urodzenia 2002 i młodsi 
   3. K2 – kobiety rok urodzenia 2001 i starsze 
   4. M2 – mężczyźni rok urodzenia 2001 i starsi 
 
VIII. Dzieci 3-6 letnie muszą pokonać trasę samodzielnie – mogą jednak korzystać z pomocy Rodziców. 
Rodzic/opiekun może jechać przed dzieckiem – wskazując trasę lub za dzieckiem – aby pomóc, kiedy 
maluch się przewróci. Rodzic nie może przejechać przez linię mety. Przejechanie linii mety skutkuje 
dyskwalifikacją dziecka. 
 
IX. NAGRODY: 
Dla zawodników, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca w każdej z kategorii przewidziane są medale 
oraz nagrody rzeczowe.  
 
X. Przystąpienie do zawodów oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptację jego 
zapisów. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz dokonywanie w nim zmian przysługuje 
organizatorom zawodów.  
Informacji w sprawie zawodów udziela Pan Janusz Ćmiel tel. 500 266 732 - Dom Kultury w Gostyni. 
 

Organizatorzy: 
Dom Kultury Gostyń 

Urząd Gminy Wyry 
 
 

*) warunkiem przeprowadzenia zawodów są odpowiednie (dla zachowania bezpieczeństwa) warunki śniegowe. Decyzję o 
odwołaniu zawodów podejmują Organizatorzy w porozumieniu z Ośrodkiem Narciarskim Soszów. Dla bezpieczeństwa 
zawodników organizatorzy zastrzegają sobie możliwość (w każdym czasie) odwołania zawodów o czym poinformują na stronie 
www.dkgostyn.pl   
**) opłata wpisowego podlega zwrotowi jedynie w przypadku odwołania zawodów przez Organizatora.  



Strona 3 z 3 

 

 
 
Załącznik nr 4 KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 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) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych/ oraz danych osobowych dziecka jest Dom 
Kultury z siedzibą przy ul. Pszczyńskiej 366, 43 – 176 Gostyń. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail 
sekretariat@dkgostyn.pl lub pod nr telefonu 32 218 70 00. Możliwy jest też kontakt bezpośredni: 
iod@dkgostyn.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dziecka przetwarzane będą w celu  uczestnictwa 
w imprezie: X Mistrzostwa Gminy Wyry w Narciarstwie Alpejskim oraz Snowboardzie, na 
podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.  

4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres 
niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, 
usunięcia, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 
momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla celów ochrony 
danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana bądź 
dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych 
spowoduje niemożność uczestnictwa w imprezie: X Mistrzostwa Gminy Wyry w narciarstwie 
alpejskim oraz Snowboardzie. 
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