
REGULAMIN SZCZYRK AVALANCHE 2023 

 

1. Nazwa wydarzenia: Szczyrk Avalanche 2023. Rowerowy zjazd po śniegu. 

2. Organizator: Szczyrkowski Ośrodek Narciarski ul. Narciarska 10, 43-370 Szczyrk. 

NIP: 937-237-50-89. 

3. Termin i miejsce wydarzenia: 26.03.2023, Szczyrkowski Ośrodek Narciarski 

4. Kategorie: Open Kobiety 18+ i Open Mężczyźni 18+. Tylko osoby pełnoletnie. 

5. Warunki uczestnictwa:  

• Dokonanie przez uczestnika opłaty startowej na www.gopass.travel do 24.03.2023, 

godz. 20:00. Produkt dostępny w zakładce Eventy i Wydarzenia. 

• Posiadanie przez uczestnika sprawnego roweru, kasku full face, ochraniaczy na 

kolana, łokcie, rękawiczki z palcami, opcjonalnie ochraniacz kręgosłupa. Zabrania się 

przejazdu na rowerze z kolcami na oponach, na rowerach typu fatbike oraz na 

rowerach e-bike. 

• Posiadanie przez uczestnika ważnego ubezpieczenia w zakresie NNW. 

• Zapoznanie się z treścią oraz podpisanie przez uczestnika oświadczenia dotyczącego 

udziału w Szczyrk Avalanche 2023. 

6. Opłata startowa wynosi 99 pln/119 pln/139 pln i jest uzależniona od terminu zakupu 

oraz puli dostępnych biletów. Opłaty należy dokonać on-line na www.gopass.travel 

do 24.03.2023, g. 20:00 w zakładce Eventy i Wydarzenia. Na miejscu dostępna 

ograniczona pula miejsc, zależna od ilości sprzedanych biletów online, koszt opłaty 

startowej na miejscu w dniu wydarzenia 139 pln.  

W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje wjazd gondolą (zgodnie z harmonogramem 

wydarzenia - na czas treningu oraz dojazd na linię startu- w określonych w programie 

godzinach. Wjazd możliwy jest tylko podczas treningu oraz na linię startu. Po zawodach nie 

będzie możliwości wjazdu koleją.), zabezpieczenie medyczne na czas zawodów, numer 

startowy na rower, plastron startowy – za kaucją zwrotną. 

Uwaga! Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów 

lub nie odebrały numeru startowego. 

Uwaga! Organizator pobiera kaucję za plastron startowy w wysokości 50 PLN. Kaucja 

zwrotna po przejeździe w biurze zawodów. 

7. Odbiór numeru startowego możliwy jest tylko w dniu wydarzenia, tj. 26.03.2023, w 

godz. 8:00-9:00 w biurze zawodów. Zawodnik musi odebrać numer startowy 

osobiście. 

8. Limit zawodników wynosi 100 osób. 

9. Zasady rywalizacji: wspólny rowerowy zjazd po trasie narciarskiej nr 3. Wygrywa 

zawodnik w kategorii Open Kobiety i Open Mężczyźni, który dojedzie do mety jako 

pierwszy.  

10. Zasady bezpieczeństwa: zawodnicy zobowiązani są do przestrzeganie komunikatów 

Organizatora. Na trasie ustawione zostaną zwężenia, które oznaczone będą płachtami. 

Na trasie znajdować się będą sędziowie. 

11. Nagrody: nagrodzone zostaną 3. pierwsze miejsca w kategorii Open Kobiety i Open 

Mężczyźni: 

http://www.gopass.travel/
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• Nagroda za I miejsce to voucher o wartości 2000 pln od marki TREK + weekend 

dla dwóch osób w Hotelu Gronie Ski & Bike + karnet rowerowy 15 dni na trasy 

Szczyrk Enduro Trails na sezon 2023 (15 dowolnych dni w sezonie rowerowym), 

gogle Oakley. 

• Nagrody za II miejsce to voucher o wartości 1500 pln od marki TREK + karnet 

rowerowy 15 dni na trasy Szczyrk Enduro Trails na sezon 2023 (15 dowolnych 

dni w sezonie rowerowym), gogle Oakley. 

• Nagroda za III miejsce to voucher o wartości 1000 pln od marki TREK + karnet 

rowerowy 5 dni na trasy Szczyrk Enduro Trails na sezon 2023 (5 dowolnych dni 

w sezonie rowerowym), gogle Oakley. 

Karnet rowerowy będzie do odbioru na podstawie vouchera oraz dowodu tożsamości wraz z 

rozpoczęciem sezonu rowerowego w ośrodku Szczyrk Mountain Resort w infocentrum pod 

gondolą tj. ul. Salmopolska 53B. Aby wykorzystać voucher do hotelu Gronie Ski & Bike 

prosimy o kontakt: recepcja@gronieszczyrk.pl.  

12. Wyniki i dekoracja. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się przy dolnej stacji 

gondoli. Planowana godzina 13:00/14:00. 

13. Program zawodów: 

• 8:00-9:00 biuro zawodów dolna stacja gondoli: wydawanie numerów startowych 

• 9:00-10:00 treningi na trasie nr 3 (tylko!) 

• 10:30 ustawianie rowerów na linii startu na Hali Skrzyczeńskiej 

• 11:00 start zawodów- tylko jeden przejazd 

• 13:00/14:00 oficjalna ceremonia z wręczeniem nagród 

• 10:00-16:00 Bike Party pod gondolą 

14. Postanowienia końcowe 

• Uczestnicy zawodów zobowiązani są do ubezpieczenie się we własnym zakresie od 

NNW w związku z udziałem w zawodach. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas 

dojazdu uczestników na zawody oraz powrotu z nich. 

• Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 

• Organizator zapewnia zawodnikom biorącym udział w zawodach niezbędną opiekę 

medyczną na czas trwania zawodów. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje, wypadki na trasie 

zawodów, kradzieże, zniszczony sprzęt, itp. 

• Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów 

zostaną usunięte z trasy przez obsługę techniczną. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 

trwania zawodów. 

• Integralną częścią regulaminu stanowi Oświadczenie uczestnika wydarzenia Szczyrk 

Avalanche 2023. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem 

klęsk żywiołowych i epidemiologicznych, niesprzyjających warunków 

atmosferycznych i zdarzeń losowych. 

• Wszyscy zawodnicy proszeni są o niezaśmiecanie trasy zjazdy i szczególną troskę o 

środowisko naturalne. 



• Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej, przestrzegania zasad fair 

play. 

• Organizator ma prawo odmówić startu zawodnikowi bez podania przyczyny lub gdy 

istnieją podejrzenia, że zawodnik, jest pod wpływem środków dopingujących, 

alkoholu, środków odurzających, lub jeżeli Organizator uzna, iż start zawodnika może 

wiązać się z niebezpieczeństwem dla zawodnika lub osób trzecich, lub może on 

zaszkodzić wizerunkowi zawodów lub powoduje zakłócenia przebiegu zawodów. 

• Zgłoszenie udziału w zawodach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz w programie 

imprezy. 

• Kierownictwo zawodów stanowią organizatorzy czuwający nad prawidłowym 

przeprowadzeniem konkurencji. 

• Interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

• Protesty dotyczące zawodów można zgłaszać na piśmie do 15 min. Po zakończeniu 

konkurencji w biurze zawodów. Opłata protestacyjna wynosi 200 pln. 

 

15. Postanowienia dodatkowe: 

• Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu zawodów w formie filmowej 

oraz fotograficznej, w tym wizerunku uczestników zawodów Szczyrk Avalanche 

2023 tj. osób startujących i wszystkich osób towarzyszących, przebywających na 

terenie zawodów. 

• Organizator jest uprawiony do nieodpłatnego wykorzystania w tym nieodpłatnego 

rozpowszechniania ww. dokumentacji filmowej oraz fotograficznej w celach 

dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych Organizatora zawodów na 

wszystkich nośnikach, za pośrednictwem dowolnych mediów, bez ograniczeń 

terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów 

i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych i w innych elektronicznych 

środkach przekazu. 

• Akceptacja Regulaminu Zawodów, jak również udział w zawodach jako uczestnik lub 

jako publiczność, jest równoznaczne z wyrażeniem zgodny na nieodpłatne utrwalenia 

i nieodpłatne rozpowszechnienie w celach opisanych powyżej wizerunków 

uczestników Szczyrk Avalanche 2023 oraz wszystkich osób towarzyszących i 

przebywających na terenie zawodów. 

16. Przetwarzanie danych osobowych 

• Administratorem danych osobowych jest Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A., ul. 

Narciarska 10, 43-370 Szczyrk 

• Kontakt w prawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresem 

biuro@szczyrkowski.pl. 

• Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celu realizacji zawodów, 

tj. Potrzeb organizacji, przygotowania, przeprowadzenia i promocji zawodów, 

przygotowania i udostępnienia w dowolnej formie list startowych, wyłonienia 

zwycięzców i odbioru nagród. Przetwarzanie obejmuje również komunikację z 

uczestnikiem poprzez wysyłanie wiadomości e-mail pod adres i numer telefonu 

podany podczas rejestracji. Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację 
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wizerunku uczestnika, imienia i nazwiska, kategorię wiekową, płeć i uzyskany wynik- 

w każdy sposób, a jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla 

potrzeb organizacji zawodów w miejscu zawodów i na stronach internetowych. 

• Podanie danych osobowych o których mowa powyżej oraz wyrażenie zgody na ich 

przetwarzanie jest dobrowolne, lecz z uwagi na specyfikę celu realizacji zawodów ich 

niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie bądź upublicznienie wizerunku 

uczestnika uniemożliwia start w zawodach. 

• Dane będą przechowywane do czasu zakończenia zawodów. 

• Dane osobowe nie będą przetwarzanie w sposób zautomatyzowany, w tym 

profilowane.  

• Uczestnikom przysługuje prawo do żądania: dostępu do danych, sprostowania 

danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej 

zgody na przetwarzanie danych, w tym również w postaci wizerunku w dowolnym 

momencie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych na 

przetwarzanie ich danych przez Administratora. 

Informacje na temat ochrony danych osobowych są zawarte w Zasadach ochrony 

prywatności i przetwarzania danych osobowych w ramach TMR Group i są opublikowane na 

stronie www.tmr.sk/o-nas/gdpr oraz dostępne na stronie internetowej www.szczyrkowski.pl 

w zakładce Polityka Prywatności. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.03.2023 
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