
REGULAMIN

MISTRZOSTW PRZEMYŚLA W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Cel zawodów

Celem zawodów jest popularyzacja bezpiecznego narciarstwa rekreacyjnego i propagowanie 

aktywnego wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Zachęcanie do podejmowania 

wyzwań w sportowej rywalizacji i odkrywanie młodych talentów. 

2. Miejsce i termin

Zawody odbędą się – 13 lutego 2022 r. – Stok narciarski w Przemyślu,  biuro 

zawodów czynne od godz. 8:30 (Bar „Loża Szyderców” ), starty od godz. 10:15. 

3. Organizator zawodów

- Przemyskie Towarzystwo Narciarskie, 

4. Partnerzy

- Urząd Miejski w Przemyślu

- Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

5. Uczestnicy

Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie kasku narciarskiego  oraz pisemna 

zgoda prawnych opiekunów na udział w zawodach. 

6. Zgłoszenie i opłaty startowe

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie i uiszczenie opłaty startowej 

  Zgłoszenia  poprzez formularz rejestracyjny https://posir.pl/zawody-sportowe/ 

do 11 lutego  2022 r. do godziny 15:00. W dniu imprezy zgłoszenia nie będą 

przyjmowane! 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ  

OBOWIĄZKOWO w biurze zawodów łącznie z opłatą startową. 

 OPŁATA STARTOWA wynosi 30 zł od osoby płatna w dniu zawodów w Biurze Zawodów. 

II PRZEBIEG ZAWODÓW:

7. Numery startowe

Numery startowe wydawane są w dniu zawodów od godz. 8:30 – 09:30 w Biurze Zawodów – 

Bar „Loża Szyderców”

8. Sposób przeprowadzania zawodów

- Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem  

- Obowiązuje jeden przejazd Slalomu Giganta. 

9. Kategorie:

Organizator przewiduje następujące kategorie wiekowe:



Gr. I - rocznik 2014 i młodsi - dziewczęta

Gr. II - rocznik 2014 i młodsi - chłopcy

            Gr. III - rocznik 2012 – 2013 - dziewczęta

            Gr. IV - rocznik 2012 – 2013 - chłopcy

Gr. V – rocznik 2010 – 2011 - dziewczęta

Gr. VI – rocznik 2010 – 2011 - chłopcy

Gr. VII– rocznik 2008 – 2009 - dziewczęta

Gr. VIII – rocznik 2008 – 2009 - chłopcy

Gr. IX – rocznik 2006 – 2007 - dziewczęta

           Gr. X – rocznik 2006 – 2007 - chłopcy

Gr. XI – rocznik 2001 – 2005 - dziewczęta

           Gr. XII – rocznik 2001 – 2005 - chłopcy

Gr. XIII - rocznik 2000 - 1982 – kobiety

Gr. XIV - rocznik 2000 - 1982 - mężczyźni 

Gr. XV- rocznik 1981 – i starsze - kobiety 

Gr. XVI - rocznik 1981 – i starsi  - mężczyźni

Przewidywana jest kolejność startu od I - XVI grupy 

We wszystkich grupach zostanie ustalona kolejność zajętych miejsc, według rzeczywistego czasu 

przejazdu. Klasyfikacja prowadzona będzie oddzielnie dla dziewcząt i chłopców oraz kobiet i mężczyzn

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Miejsce rozgrywania konkurencji

O miejscu rozgrywania konkurencji, przesunięciu, zmianie lub odwołaniu decyduje Sędzia 

Główny, w porozumieniu z Dyrektorem Zawodów.

2. Oglądanie trasy:

- Trasa będzie udostępniona uczestnikom do zapoznania się, co najmniej pół godziny przed 

startem pierwszego zawodnika - Trasę wolno poznawać przez podchodzenie z dołu do góry, 

bądź zjazd ześlizgiem - w każdym przypadku obok trasy.

- Jazda po trasie i w świetle bramek jakimkolwiek sposobem jest zabroniona!!! 

3. Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu zawodów 

o godz. 12.30 

4. Jury zawodów i protesty

Kwestie sporne oraz ewentualne protesty rozstrzyga po zakończeniu imprezy Jury Zawodów. 

Zgłoszenie protestu poprzedzone jest wpłatą kaucji 100 zł i musi spełniać wymogi formalne 

wynikające z przepisów Narciarskiego Regulaminu Sportowego. Bezzasadność wniosku 

upoważnia do zatrzymania ww. kwoty na rzecz organizacji imprezy. 

5. Nagrody i dyplomy

 Zawodnicy otrzymują puchary (za I-III miejsce), dyplomy (m. I-V). 



6. Interpretacja zmian Regulaminu

- w zawodach nie obowiązują regulaminy FIS i PZN dotyczące sprzętu stroju lub reklamy na 

kaskach lub strojach.

  Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

  W przypadku zgłoszenia się mniej niż 3 zawodników w danej kategorii zawodnicy włączeni 

zostaną do kategorii wiekowo wyższej.   

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i interpretacji regulaminu.  

7. Koszty przejazdu kolejką krzesełkową uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

IV POLITYKA PRYWATNOŚCI

 Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od
dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) jest Przemyskie 
Towarzystwo Narciarskie ul Rodzinna 27, 37-700 Przemyśl NIP 7952138169 zwany dalej 
„Administratorem”.

 Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże 
stanowi warunek uczestnictwa w zawodach. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 
maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Przemyskie Towarzystwo Narciarskie
ul Rodzinna27, 37-700 Przemyśl NIP 7952138169, w celu zamieszczania wyników z zawodów 
oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, 
internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach 
promocyjno - reklamowych wydawanych przez Przemyskie Towarzystwo Narciarskie ul 
Rodzinna 27, 37-700 Przemyśl NIP 7952138169 Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest 
wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i 
analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie 
fotografii lub zapisu video.

 Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub 
osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora 
czynności związane z organizacją i przebiegiem zawodów, wyłącznie w zakresie niezbędnym 
do realizacji biegu.

 Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników 
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. 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). Dane te są szczególnie chronione i 
zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom 
realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja
2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych).

 Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach informacji o imprezie i 
aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą 
Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaakceptowanie regulaminu zawodów).




