
REGULAMIN ZAWODÓW “MISTRZOSTWA MISIA MAXA” 

 

Regulamin amatorskich zawodów dla dzieci w narciarstwie zjazdowym- Mistrzostwa Misia 

Maxa.  

1. Organizator: 

Organizatorem zawodów jest Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A., ul. Narciarska 10, 43-

370 Szczyrk.  

2. Cel zawodów:  

Celem jest popularyzacja sportów zimowych wśród najmłodszych, wychowanie w duchu fair 

play, wyłonienie dzieci uzdolnionych sportowo. 

3. Termin i miejsce zawodów:  

28 stycznia 2023 sobota, lokalizacja Maxiland 

Biuro zawodów: BabyRoom , Czyrna 

Slalom: Maxiland 

4. Program zawodów:  

9:00- 9:30 odbiór plastronów w Babyroom w Czyrnej 

9:30 oficjalna rozgrzewka animacje 

10:00 start zawodów 

Orientacyjne godziny startu poszczególnych grup zostaną podane na miejscu. 

13:00 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w Maxilandzie 

5. Zgłoszenia:  

Zgłoszenia przyjmowane są drogą telefoniczną pod nr 788- 267- 169 

Limit uczestników zawodów - 80 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.  

Zgłoszenia przyjmowane są do 26.01.2022 do 16:00   

6.  Warunki uczestnictwa:  

a) W zawodach mogą wziąć udział wszystkie osoby, które nie były czynnymi 

zawodnikami w ciągu ostatnich 3 sezonów;  

b) Każdy uczestnik zawodów musi posiadać kask narciarski oraz sprawny sprzęt 

narciarski;  

c) Organizatorzy zalecają wykupienie ubezpieczenia od NW.  

7. Numery startowe:  

Numery startowe będą wydawana w biurze zawodów w Baby Roomie w Czyrnej, ul Narciarska 

10. Biuro zawodów czynne od 9:00. Oddawanie numerów startowych zaraz po przejeździe. 

8. Oświadczenie: 

Każdy z uczestników zawodów zobligowany jest do podpisu oświadczenia poświadczającego:  



a) brak przeciwwskazań do startu w zawodach i uprawiania narciarstwa,  

b) akceptację zapisów regulaminu.  

W przypadku zawodników nieletnich, do podpisu oświadczenia zobowiązany jest prawny 

opiekun.  

9. Sposób przeprowadzenia zawodów: 

Zawody przeprowadzone zostaną w określonych kategoriach wiekowych: 

a) dziewczyny 6- 8 lat (włącznie) roczniki 2017-2015 

b) chłopcy 6- 8 lat (włącznie) roczniki 2017-2015 

c) dziewczyny 9-13 (włącznie) roczniki 2014-2010 

d) chłopcy 9-13 (włącznie) rocznik 2014-2010 

 

10.  Klasyfikacja: 

Zawody polegają na jak najszybszym, jednokrotnym, samodzielnym przejeździe Slalomu 

przez uczestnika. Klasyfikacja zostanie przeprowadzona w kategoriach wiekowych z 

podziałem dziewczyny i chłopcy.  Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia 

dodatkowych klasyfikacji.  Kolejność startu w przejeździe według kolejności zapisów w danej 

kategorii. Do wglądu na miejscu. 

11. Nagrody:  

Dla pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii przewidziano nagrody rzeczowe. Dla każdego 

uczestnika przewidziano dyplomy i upominki. 

12. Biuro, sędziowie i kierownictwo zawodów:  

Protesty dotyczące zawodów można składać na piśmie do 15 min. po zakończeniu konkurencji 

w biurze zawodów. Opłata za protest wynosi 200 zł.  

13. Informacje inne: 

Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i 

umiejętności narciarskie. Uczestnictwo w zawodach odbywa się na własną odpowiedzialność 

zainteresowanych.  

Organizator zawodów ma prawo odwołania konkurencji, z uwagi na złe warunki śniegowe lub 

atmosferyczne.  

Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów. 

Nie ma przejazdu próbnego.  

Zawodnicy nie są uprawnieni do korzystania ze Strefy Maxiland na podstawie Startu w 

zawodach. Dozwolony tylko jeden przejazd. 

 

14. Zasady bezpieczeństwa: 

 

1. Uczestnicy oraz osoby przebywające na terenie zawodów są zobowiązani przestrzegać 

zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i p.poż., obowiązujących na terenie zawodów, 



oraz stosować się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez Organizatora lub 

służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek. 

2. Każdy uczestnik, który na trasie zauważy niepokojące zdarzenie, które może być 

zagrożeniem dla bezpieczeństwa innych uczestników, zobowiązany jest o nim 

poinformować organizatora. 

3. Uczestnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator 

zaleca ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków i szkód powstałych na 

terenie zawodów z winy uczestników zawodów oraz za rzeczy pozostawione przez 

uczestników zawodów oraz inne osoby, przebywających na terenie zawodów. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i ich 

umiejętności narciarskie. 

6. Uczestnik zawodów, którego zachowanie stanowić będzie zagrożenie dla 

bezpieczeństwa pozostałych uczestników zawodów oraz nie będzie poddawał się 

poleceniom organizatora i służby ochrony, może zostać niezwłocznie usunięty z terenu 

zawodów. 

7. Na terenie zawodów należy stosować się do aktualnie obowiązujących norm 

sanitarnych i ograniczeń wprowadzonych na terenie Polski przepisami prawa, w 

związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się, pandemii koronawirusa COVID-

19. 

8. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia 

związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności 

za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe powstałe po stronie uczestników, które 

wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi 

winy. 

9. Uczestnicy zawodów ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie szkody 

wyrządzone z ich winy innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim lub wobec 

Organizatora. 

 

15. 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 Mistrzostw Misia Maxa 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 Mistrzostwa Misia Maxa 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 Mistrzostwa Misia Maxa oraz wszystkich osób 

towarzyszących, przebywających na terenie zawodów (publiczności). 



 

16. 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: 

szkola@szczyrkowski.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: 

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. 

h) 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. 

 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kiedy nie możliwe będzie 

zorganizowane zawodów z uwagi na epidemię COVID-19. Wytyczne w sprawie warunków 

organizacji zawodów w związku z epidemią COVID-19 będą modyfikowane w zależności 

od wprowadzenia rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Organizator 

zaleca obserwowanie oficjalnych komunikatów potwierdzonych przez Ministerstwo 

mailto:szkola@szczyrkowski.pl
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Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny dotyczących epidemii COVID-19 na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus . 

 


