
REGULAMIN ZAWODÓW W NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM

O PUCHAR NIEDŹWIADKA

POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA

W KONKURENCJI SLALOM GIGANT

§1

Organizator:

- Uczniowski Klub Sportowy „Śródmieście” w Przemyślu

Współorganizatorzy:

- Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- Klub Narciarski „Przemyśl SKI”

- „Narciarnia” Przemyśl

Patronat medialny: „Życie Podkarpackie”

§2

Cel zawodów

Celem zawodów jest:

- popularyzacja i upowszechnianie aktywnego wypoczynku na nartach;

- podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego;

- współzawodnictwo sportowe wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

§3

Termin i miejsce

Zawody odbędą się 26.01.2019r. na Stoku Narciarskim w Przemyślu. Biuro zawodów - „Narciarnia”.

§4

Zgłoszenia

Zgłoszeń należy dokonywać wyłącznie elektronicznie na stronie: https://posir.pl/posir/zawody-sportowe/ ,

podając imię i nazwisko, płeć, rok urodzenia, nazwę klubu, miejscowość.

Zamknięcie listy startowej nastąpi 25.01.2019 o godz. 15.00.

§5

Program minutowy

8:30 – 9:15 - wydawanie numerów startowych w biurze zawodów, pobranie opłat startowych;

9:15 – 9:45 - oglądanie trasy z założonymi numerami startowymi ześlizgiem obok trasy slalomu;

10:00 - start pierwszego zawodnika;

13:15 - zakończenie zawodów.

https://posir.pl/posir/zawody-sportowe/


§6

Kategorie wiekowe

Grupa 1. Przedszkolaki – dziewczęta 2013 i młodsze

Grupa 2. Przedszkolaki – chłopcy 2013 i młodsi

Grupa 3. Dzieci najmłodsze - dziewczęta 2011-2012

Grupa 4. Dzieci najmłodsze - chłopcy 2011-2012

Grupa 5. Dzieci młodsze - dziewczęta 2009-2010

Grupa 6. Dzieci młodsze - chłopcy 2009-2010

Grupa 7. Dzieci starsze - dziewczęta 2007-2008

Grupa 8. Dzieci starsze - chłopcy 2007-2008

Grupa 9. Młodziczki 2005-2006

Grupa 10. Młodzicy 2005-2006

Grupa 11. Juniorki młodsze 2003-2004

Grupa 12. Juniorzy młodsi 2003-2004

Grupa 13. Juniorki 1998-2002

Grupa 14. Juniorzy 1998-2002

Grupa 15. Seniorki 1979-1997

Grupa 16. Seniorzy 1979-1997

Grupa 17. Masters kobiety 1978 i starsze

Grupa 18. Masters mężczyźni 1978 i starsi

§7

Nagrody

Przewidziane są następujące nagrody:

miejsca I-III w każdej kategorii wiekowej - puchary

miejsca I-VI w każdej kategorii wiekowej - dyplomy, pamiątkowe medale

§8

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) informujemy, że:

·Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazywanych drogą elektroniczną na adres
https://posir.pl/posir/zawody-sportowe/ jest Uczniowski Klub Sportowy „Śródmieście” z siedzibą w
Przemyślu, ul. Sienkiewicza 3, zarejestrowanym pod numerem ewidencji UKS Nr1, NIP: 795-19-29-839,
REGON:650245557.

https://posir.pl/posir/zawody-sportowe/


·Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji zawodów. Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest interes prawny administratora wynikający z wywiązania się z obowiązku realizacji
zawodów - art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

·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 oraz dla działań
marketingowych Organizatora.

·Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom ani przekazywanie do innego
państwa ani organizacji międzynarodowej.

·Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności danych osobowych.

· Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w
zawodach.

·Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod
adresem e-mail: uks.srodmiescie@onet.pl

·Pod pojęciem Pan/Pana należy rozumieć również dane osobowe zawodników.

§9

Sprawy organizacyjne:

· Zgłaszając się do udziału w zawodach Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i w pełni go
akceptuje.

· Zgłoszenie uczestnictwa w zawodach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystywanie/rozpowszechnianie przez UKS
Śródmieście wizerunku utrwalonego w formie fotografii cyfrowych lub analogowych wykonanych w
trakcie zawodów (poprzez publikację w materiałach promocyjnych UKS za pośrednictwem dowolnego
medium, w tym w szczególności w materiałach drukowanych oraz na stronach internetowych.), na
podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994r. (Dz. U.
2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

· Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko.

· Ilość przejazdów zostanie ustalona na odprawie.

· Opłata startowa wynosi 15zł. W ramach opłaty: darmowe przejazdy wyciągiem na czas trwania
zawodów, kiełbaska na gorąco.

· Oświadczenia RODO będą składane w biurze zawodów.

· Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki wynikłe z winy uczestników. Ubezpieczenie i
ważność badań lekarskich jest obowiązkowa. Koszty ubezpieczenia ponosi zgłaszający.

· Prawo interpretacji i zmiany regulaminu przysługuje organizatorom.


