
MISTRZOSTWA  
 

XI edycja  RAWICZA  
w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie 
 
 
 

Regulamin 
 

XI Mistrzostw Rawicza w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie. 
 
 

1. Cel zawodów:  
• stworzenie możliwości współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie Narciarstwo 

Alpejskie i Snowboard dla dzieci, młodzieży, rodzin oraz wszystkich mieszkańców 

Gminy Rawicz,  
• wspólna zabawa na śniegu,  
• promocja aktywnego wypoczynku w formie rodzinnej.  

2. Patronat:  
• Burmistrz Gminy Rawicz.  

3. Organizatorzy:  
• Gmina Rawicz,  
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu,  
• Schronisko na Hali Szrenickiej - Piotr Kaczmarek, 

• Schronisko PTTK Zygmuntówka – Karol Golembka  
4. Termin i miejsce zawodów:  

• 13 marca 2022, start godz. 11.00,  
• Szklarska Poręba, Ski Arena Szrenica- Hala Szrenicka- stok.  

5. Warunki uczestnictwa:  
• w zawodach startują wszyscy chętni - mieszkańcy Gminy Rawicz, którzy akceptują  

regulamin XI Mistrzostw Rawicza w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie.  
• zawodnicy niepełnoletni w trakcie zawodów muszą mieć opiekuna (oświadczenie 

pisemne), oraz pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w 

zawodach (do pobrania w załącznikach).  
• wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani przed startem w dniu 13 marca   

2022 r. do godz. 10.00 (biuro zawodów – Ski Arena, ul. Turystyczna 25 A).  
• podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty, a uczniowie 

legitymację szkolną.  
• warunki dopuszczenia zawodnika do zawodów:  

 przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwskazań do udziału w zawodach (karta zdrowia) lub złożenie podpisu 

pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach.
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 podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem XI Mistrzostw 

Rawicza w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie.


• Opłata startowa wynosi 130 zł od osoby dorosłej. W zawiązku z zmiennymi 

warunkami atmosferycznymi panującymi na Hali Szrenickiej opłatę należy  wpłacić  

w dniu  13.03.2022 r. na miejscu w biurze zawodów. W sytuacji , gdy zawody z 

przyczyn obiektywnych ( nieodpowiednie warunki śniegowe) nie będą się mogły 

odbyć opłata wpisowa podlegać będzie zwrotowi !!!  
• W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:  

 dojazd i powrót autokarem w dniu zawodów,


 udział w zawodach


 jednodniowy karnet (8.30 – 16.00) na korzystanie z wyciągu narciarskiego,


 pamiątkowy medal,


 koszulkę,


 ciepły posiłek

6. Zgłoszenia:  
• Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularze zgłoszeniowe znajdujące 

się na stronie internetowej www.osir.rawicz.pl drogą mailową na adres h.kupczyk@osir. 

rawicz.eu do dnia 10.03.2022 r. tel. kontaktowy –  Hubert Kupczyk – 519 518 573  lub 

Maciej Szymkowiak – 519 518 574.   
7. Sposób przeprowadzenia zawodów:  

• zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z regulaminem sportowym Polskiego 

Związku Narciarskiego, ze zmianami wynikającymi ze specyfikacji Mistrzostw.  
• w zależności od ilości startujących planuje się przeprowadzenie jednego lub dwóch 

przejazdów,  
• kolejność startowa wg. numerów grup.  
• o miejscu zajętym przez zawodnika decyduje czas przejazdu lub suma przejazdów.  

8. Program zawodów:  
• godz. 8:00-10:00 rozdanie pakietów startowych w biurze zawodów – biuro 

zawodów znajdować się będzie przy kasie do zakupu karnetów SKI ARENA na ul. 

Turystycznej 25 A (zielony namiot OSiR Rawicz) oraz w schronisku na Hali Szrenickiej,  
• godz. 10.30 – 10.55 zapoznanie się z trasą,  
• godz. 11.00 start pierwszego zawodnika,  
• godz. 15.00 – zakończenie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-2 - 



MISTRZOSTWA  
 

XI edycja  RAWICZA  
w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie 

 

 

9. Podział na kategorie - narciarstwo alpejskie: 

 

 KOBIETY:


• N 1  – do 7 lat,  
• N 2  – od 8 do 11 lat,  
• N 3  – od 12 do 15 lat,  
• N 4  – od 16 do 19 lat, 

• N 5 kategoria GŁÓWNA I - od 20 do 35 lat,  
• N 6 kategoria GŁÓWNA II – od 36 do 50 lat,  
• N 7 kategoria SENIOR – 51 lat (bez limitu). 

 

 MĘŻCZYŹNI:


• N 1  – do 7 lat,  
• N 2  – od 8 do 11 lat,  
• N 3  – od 12 do 15 lat,  
• N 4  – od 16 do 19 lat,  
• N 5 kategoria GŁÓWNA I - od 20 do 35 lat,  
• N 6 kategoria GŁÓWNA II – od 36 do 50 lat,  
• N 7 kategoria SENIOR – 51 lat (bez limitu)  
•  

10. Podział na kategorie - snowboard:  
• S 1  – do 19 lat,  
• S 2  – kobiety bez limitu,  
• S 3  – mężczyźni bez limitu. 

 

11. Klasyfikacja rodzinna:  
• kapitan zespołu rodziny zgłasza przed startem dwie osoby, które brane będą do 

klasyfikacji rodzinnej,  
• pomiędzy zgłoszonymi uczestnikami musi byś zachowana różnica pokoleń, np: rodzic-

dziecko, dziadek-wnuk, babcia-wnuk,  
• wszelkie inne pokrewieństwa w rozumieniu tego regulaminu nie stanowią zespołu 

rodzinnego,  
• wynik stanowi suma czasów przejazdów dwóch zgłoszonych zawodników. 
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12. Ryzyko startu:  
• każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność, co 

poświadcza własnoręcznym podpisem złożonym na deklaracji przed przystąpieniem do 

rywalizacji,  
• wszyscy uczestnicy powinni być ubezpieczeni od KL i NNW. 

 

13. Postanowienia końcowe:  
• Każdy uczestnik zawodów otrzyma pakiet startowy,  
• Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną od-  

powiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział 

w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i 

zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w 

tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formu-

larza rejestracyjnego oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka 

wiążącego się z uczestnictwem w Mistrzostwach i dobrowolnie zdecydował się pod-

jąć to ryzyko, startując na własną odpowiedzialność.  
• Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany 

jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem zawodów.  
• Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.  
• Uczestnicy zawodów są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem dostępnym 

na stronie www.osir.rawicz.pl. 

 

14. Obowiązek informacyjny RODO  
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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) (Dz. Urząd. Unii 

Europ. z dnia 04.05.2016 r. L119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika jest Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Rawiczu ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz, reprezentowany przez Dyrektora Pana Macieja 

Szymkowiaka, dalej jako „Ośrodek”. 
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2. Kontakt do inspektora ochrony danych: email kontakt.itrs@gmail.com  
3. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika przetwarzane będą w celu uczestnictwa w imprezie 

sportowej pn. „XI Mistrzostwa Rawicza w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie” oraz 

promowania jego działań zgodnie z dobrowolnie wyrażoną zgodą z art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO w zakresie:  
• przetwarzania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz 

wizerunku i ich publikacji na oficjalnej stronie internetowej Ośrodka, profilu 

społecznościowym Facebook, witrynach w siedzibie Ośrodka, publikacji w prasie i ich 

portalach,  
• nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego.  
• ADO w porozumieniu z organem prowadzącym w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

uczestników, pracowników oraz ochrony mienia prowadzi nadzór nad pomieszczeniami 

i na terenie wokół Ośrodka poprzez zastosowanie monitoringu zgodnie z ustawą o 

samorządzie gminnym Art. 9a. ust. 1 oraz ustawą Kodeks Pracy art. 22[2] zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. e) RODO  
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika przysługuje Pani/ 

Panu prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, żądania 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody 

osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

dowolnej chwili. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana/Uczestnika narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
5. Ośrodek nie zamierza przekazywać danych osobowych innym podmiotom poza organami 

upoważnionymi do tego na podstawie przepisów prawa lub jest konieczne w sytuacji 

żywotnego interesu osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1. lit d) RODO. 

Odbiorcą danych może być firma Facebook Inc. Oraz hosting strony internetowej, na 

której mogą zostać umieszczone zdjęcia z imprezy.  
6. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.  
7. Ośrodek nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej z wyjątkiem portalu Facebook za wcześniej udzieloną zgodą. 
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8. Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu uczestnictwa w imprezie. 

Wizerunek w celach promocyjnych Ośrodka może być publikowany przez okres 

prowadzenia oficjalnej strony internetowej oraz profilu na portalu społecznościowym 

Facebook lub czasu wycofania zgody.  
9. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej uczestnictwo w 

imprezie nie jest możliwe bez ich podania. 
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