
 
Regulamin zawodów narciarskich slalom gigant 

SZCZYRK SKI CUP 2023 

 

 
1. Organizator: Organizatorem zawodów jest Szczyrkowski Ośrodek 

Narciarski S.A., ul. Narciarska 10, 43-370 Szczyrk. 
 

2. Termin i miejsce zawodów: 

18 marca 2023, trasa nr 2, start godz. 10:00. 

Biuro zawodów pod gondolą, ul. Salmopolska 53B. Czynne od godz. 9:00. 
 

3. Zasady ogólne zawodów: 

1.  Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz na stronie DO:ST:AR:TU (dostartu.pl) 

2.  Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów. 

3.  Każdy uczestnik zawodów musi posiadać kask narciarski. 

4.  Uczestnik może wystartować tylko w jednej kategorii. 

5. Obowiązują 2 przejazdy. Do klasyfikacji liczona jest suma czasów z dwóch przejazdów. 
6. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołanie drugiego przejazdu ze względu na 
warunki atmosferyczne i śniegowe. 
7. Organizatorzy zalecają wykupienie ubezpieczenia od NNW . 

8. Opłata startowa: dla wszystkich kategorii – 79 zł. Płatność on-line. 
Osoby opłacające start w ciągu ostatnich 2- dni przed zakończeniem zapisów on-
line, powinny w dniu zawodów posiadać dowód wpłaty. 

9. Aby wziąć udział w zawodach należy zakupić skipass wg oferty  

Cennik skipassów w Szczyrku (szczyrkowski.pl) 

10. Każdy uczestnik zawodów zobligowany jest do podpisania w biurze zawodów 

oświadczenia: 
a. o braku przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania narciarstwa i starcie w 
zawodach na własną odpowiedzialność, 
b. o zgodzie na start dziecka w zawodach (rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 
roku życia),  
c. o zgodzie na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć, nagrań 
filmowych i wywiadów w materiałach promocyjnych i marketingowych ośrodka 
Szczyrk Mountain Resort 

           d. dla każdej kategorii oświadczenie, że uczestnik nie był czynnym zawodnikiem w       
ostatnich 5-ciu lat (nie posiadał licencji PZN). Udział zawodnika z aktualną lub ważną w 
ciągu ostatnich 5 lat licencją PZN skutkuje dyskwalifikacją. 
 11.  W biurze zawodów, które znajduje się pod gondolą, ul. Salmopolska 53B zawodnik odbiera numer startowy, za który należy opłacić gotówką zwrotną kaucję w wysokości 50 zł. 
O przyznawaniu numerów startowych decyduje kolejność zgłoszeń. 

12. Zapisy online będą trwały do dnia 16.03.2023 do godziny 18:00.  
 9. KATEGORIE:  
• K1 Dziewczęta - roczniki 2006 - 2009 (14-17 lat) 

• K2 Kobiety - roczniki 1988 – 2005 (18-35 lat) 

• K3 Kobiety – rocznik 1987 i starsze (36+ lat) 

• M1 Chłopcy – roczniki 2006 - 2009 (14-17 lat) 

• M2 Mężczyźni– roczniki 1988 – 2005 (18-35 lat) 

• M3 Mężczyźni – rocznik 1987 - 1978 (36-45 lat) 

• M4 Mężczyźni – rocznik 1977 i starsi ( 46 + lat) 
 
 

https://dostartu.pl/
https://www.szczyrkowski.pl/cennik/zima/cennik-skipassow


Miejsce : Trasa nr 2 Małe Skrzyczne  
Harmonogram: 

 

Biuro zawodów 8:00-9:00 

Godz. 10:00 START pierwszy przejazd 

Ok. godz. 11:00/11:30 drugi przejazd 
Ok. godz. 14:00/15:00 – ogłoszenie wyników, rozdanie nagród we wszystkich 
kategoriach slalomu giganta przy dolnej kolei gondolowej, ul. Salmopolska 53B. 
 

10. Klasyfikacja indywidualna: 
Klasyfikacja zostanie przeprowadzona na podstawie sumy czasów przejazdu w 
poszczególnych kategoriach. 
 

11. Nagrody*: 

 

1 miejsce w każdej kategorii: karnet sezonowy na jazdę dzienną na sezon 2023/2024 do 

ośrodka Szczyrk Mountain Resort, gogle UVEX Downhill 2000 s lub gogle Downhill 

2000 LM, voucher o wartości 150 pln na zakupy w sklepie sportmix.pl przy zakupach za 

min. 250 pln.  

 

2 miejsce w każdej kategorii: karnet 1- dniowy na jazdę dzienną w sezonie  2023/2024 w 

ośrodku Szczyrk Mountain Resort, voucher o wartości 100 pln na zakupy w sklepie 

sportmix.pl przy zakupach za min. 200 pln. Kije narciarskie K2.  

 

3 miejsce w każdej kategorii: karnet 1-dniowy na jazdę dzienną w sezonie 2023/2024 w 

ośrodku Szczyrk Mountain Resort, voucher o wartości 50 pln na zakupy w sklepie 

sportmix.pl przy zakupach za min. 150 pln.  

 

*Ilość i wartość nagród może ulec zmianie. 

 

12. Zasady zawodów:  
1. Start następuje wg. kolejności numerów startowych w poszczególnych kategoriach. 

2. Obowiązują dwa przejazdy w każdej z kategorii. 
3. Kolejność startu w drugim przejeździe wg. kolejności numerów startowych w 

poszczególnych kategoriach. 
4. Zawody przeprowadzone zostaną z obowiązującymi przepisami PZN w zakresie 

organizacji zawodów narciarskich w konkurencjach zjazdowych. 
5. O klasyfikacji decyduje suma czasów z dwóch przejazdów. 
6. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych program zawodów może 

ulec zmianie. Jeśli warunki pogodowe uniemożliwią przeprowadzenie zawodów 
slalom zostanie odwołany (decyzje podejmuje osoba odpowiedzialna za nadzór 
techniczny, po konsultacji z GOPR-em i organizatorami). 

7. Przed i po zakończeniu zawodów zjazd pomiędzy bramkami jest niedozwolony. 

8. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu sportowego zawodników. 

9. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia NNW. 
10.  Jeśli osoba startująca w zawodach będzie pod wpływem alkoholu zostanie 

automatycznie wykluczona z imprezy. 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie i programie zawodów. 

 

13. Biuro, sędziowie i kierownictwo zawodów  
Kierownictwo zawodów stanowią organizatorzy czuwający nad prawidłowym 
przeprowadzeniem konkurencji.  
Protesty dotyczące zawodów można składać na piśmie do 15 min po zakończeniu 
konkurencji w biurze zawodów. Opłata protestacyjna wynosi 200 zł.  



Za stan zdrowia uczestników i umiejętności narciarskie organizator zawodów nie 
ponosi odpowiedzialności. Uczestnictwo w zawodach odbywa się na własną 
odpowiedzialność zainteresowanych.  
Interpretacja regulaminu należy do organizatorów zawodów. 

Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów. 

 

14. Postanowienia dodatkowe: 

a) Organizator jest uprawniony do utrwalania (osobiście/na jego zlecenie/za jego zgodą) 

przebiegu zawodów w formie filmowej oraz fotograficznej, w tym wizerunków 

uczestników zawodów Szczyrk Ski Cup tj. osób startujących i wszystkich osób 

towarzyszących, przebywających na terenie zawodów (publiczności). 

b) Organizator jest uprawniony do nieodpłatnego wykorzystania w tym, nieodpłatnego 

rozpowszechniania ww. dokumentacji filmowej oraz fotograficznej w celach 

dokumentacyjnych, edukacyjnych oraz promocyjnych Organizatora zawodów oraz 

zawodów Szczyrk Ski Cup na wszystkich nośnikach, za pośrednictwem dowolnych 

mediów, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez 

umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych w 

innych elektronicznych środkach przekazu. 

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

publiczność, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalanie i 

nieodpłatne rozpowszechnianie w celach opisanych w powyżej wizerunków 

uczestników Zawodów Szczyrk Ski Cup oraz wszystkich osób towarzyszących, 

przebywających na terenie zawodów (publiczności). 

 

15. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

a) Administratorem danych osobowych uczestników zawodów jest: Szczyrkowski 

Ośrodek Narciarski, ul. Narciarska 10, 43-370 Szczyrk. 

b) Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod mailem: 

biuro@szczrkowski.pl 

c)  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 email pod adresy lub 

numery uczestnika podane podczas rejestracji. Przetwarzanie danych, obejmuje także 

publikację wizerunku uczestnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w 

której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, płeć i uzyskany podczas zawodów wynik 

– w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja 

dla potrzeb organizacji zawodów a także na listach startowych oraz listach 

publikujących wyniki zawodów w miejscu zawodów lub na stronach internetowych).  

d) 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.  

e)  Dane będą przechowywane do czasu zakończenia zawodów. 

f)  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

profilowane. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej 

g) Uczestnikom przysługują prawa do żądania: 

mailto:biuro@szczrkowski.pl


i. dostępu do danych 

ii. sprostowania danych, 

iii. usunięcia danych, 

iv. ograniczenia przetwarzania danych, 

v. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych , w tym również w postaci 

wizerunku w dowolnym momencie, 

vi. wniesienia skargi Prezesa Urzędu 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. 

 

 

 
 

http://www.tmr.sk/o-nas/gdpr/%22%20/t%20%22_blank
http://szczyrkowski.pl/%22%20/t%20%22_blank

