Regulamin
KLASYFIKACJI SEZONOWEJ TRASY ŚLADAMI OLIMPIJCZYKÓW W
SEZONIE 2021/2022
1. Cel





Krzewienie uprawiania biegów narciarskich i turystyki narciarskiej;
Upowszechnienie form aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu;
Promocja piękna krajobrazowego polskich regionów;
Aktywizacja i integracja lokalnych, gminnych, powiatowych i regionalnych
podmiotów samorządowych;
 Sprawdzenie swoich umiejętności względem innych
 Trening przed zawodami w sezonie 2021/2022
2. Termin i miejsce
15.12.2021-08.03.2022 Obidowa, trasa narciarstwa biegowego Śladami
Olimpijczyków z Obidowej na Turbacz
3. Organizator
Klub Sportowy KS Turbacz XC
4. Zapisy
 Zgłoszenia do zawodów można dokonywać tylko i wyłącznie przez Internet.
 Liczba miejsc nie jest ograniczona.
 By zawodnik znalazł się na liście startowej zobowiązany jest wnieść opłatę
startową.
 Opłata startowa wynosi:
 59zł jednorazowo w pierwszej puli
 O godzinie 17:00 w dniu 08.03.2022 możliwość zapisów
internetowych i wprowadzania wyników zostanie zablokowana w celu
weryfikacji wyników.
 W ramach opłaty za udział organizator zapewnia system online do
prowadzenia klasyfikacji, obsługę, medal odpowiedni do uzyskanego czasu,
specjalną koszulkę lidera klasyfikacji na koniec sezonu dla posiadacza
najlepszego czasu w danej kategorii.

5. Warunki uczestnictwa w klasyfikacji
 Uczestnikiem klasyfikacji jest osobą, która zarejestruje się na oficjalnej stronie
klasyfikacji, opłaci stosowną opłatę i w terminie od 15.12.2021 do 08.03.2022
pokona trasę Śladami Olimpijczyków o własnych siłach na nartach biegowych
stylem klasycznym. Wynik zarejestrowany na dowolnej aplikacji do pomiaru
czasu (np. Strava) należy do wprowadzać na specjalną stronę podaną przez
organizatora. Trasę można pokonywać nielimitowaną ilość razy. Czas można
również wprowadzać nielimitowaną ilość razy.
 Ukończone 10 lat w dniu otwarcia klasyfikacji.
 Posiadanie standardowych nart biegowych i kijków (fabrycznie produkowany
sprzęt sportowy: klasyczne narty biegowe).
 Posiadanie standardowego stroju narciarskiego.
 Uczestnik nie może być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających.
 Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które wystartowały i nie
ukończyły klasyfikacji oraz osobom, które z przyczyn niezależnych od
organizatora nie stawiły nie wzięły udziału w klasyfikacji.
6. Podział na kategorie
 Kategoria OPEN – to klasyfikacja ogólna. W skład kategorii OPEN wchodzą:
Mężczyźni OPEN, Kobiety OPEN.
 Kategoria DZIECI – to klasyfikacja obejmująca wszystkich uczestników
poniżej 18 roku życia.
 Kategoria PARA - to klasyfikacja w której uzyskany czas 2 uczestników jest
sumowany i wyświetlany jako jeden rezultat.
7.
Klasyfikacja medalowa:
 OPEN MĘŻCZYŹNI:
 Złoty medal – czas poniżej 1 godzina 10minut.
 Srebrny medal – czas powyżej 1 godzina 10 minut, ale poniżej 1
godzina 45 minut.
 Brązowy medal – czas powyżej 1 godzina 45 minut
 OPEN KOBIETY:
 Złoty medal – czas poniżej 1 godzina 20 minut
 Srebrny medal – czas powyżej 1 godzina 20 minut, ale poniżej 1
godzina 55 minut
 Brązowy medal – czas powyżej 1 godzina 55 minut
 KATEGORIA DZIECI:
 Złoty medal – czas poniżej 1 godzina 35 minut
 Srebrny medal – czas powyżej 1 godzina 35 minut, ale poniżej 2 godzin
10 minut
 Brązowy medal – czas powyżej 2 godzin 10 minut
 KATEGORIA PARY:
 Złoty medal – łączny czas poniżej 2 godzin 30 minut
 Srebrny medal – łączny czas powyżej 2 godzin 30 minut, ale poniżej 3
godzin
 Brązowy medal – łączny czas powyżej 3 godzin
8. Trasa biegu

 Długość L=11km, różnica poziomów HD=500m
 Trasa będzie przygotowana do techniki klasycznej.
9. Start i pomiar czasu
Każdy zawodnik może pokonać trasę w dowolnym dniu, dowolną ilość razy i o
dowolnej godzinie w dniach 15.12.2021-08.03.2022. Miejsce w których zawodnicy
muszą włączyć pomiar czasu będzie odpowiednio oznakowane przez organizatora.
Miejsce w którym zawodnicy muszą wyłączyć pomiar czasu będzie odpowiednio
oznakowane przez organizatora. Przy wprowadzaniu wyników należy podać swój czas
i dołączyć zdjęcie z aplikacji mobilnej potwierdzające uzyskany czas i trasę biegu.
Trasy pokonane poza lokalizacją wyznaczoną w punkcie 2 nie będą brane pod uwagę.
10. Nagrody
Organizator nagrodzi złotym, srebrnym lub brązowym medalem każdego zawodnika
w zależności od uzyskanego czasu. Oficjalna ceremonia wręczenia medali
wyznaczona jest na dzień 19.03.2022 przy schronisku PTTK na Turbaczu. Medale
wręczone zostaną podczas zawodów Turbacz XC Uphill.
11. Dane osobowe
Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji
imprez Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania
nagród. Dokonanie płatności online wiąże się z przekazaniem przez Organizatora
podstawowych danych uczestnika (imię, nazwisko, adres mailowy) podmiotowi
wskazanemu w punkcie VI. Dane te będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do
realizacji płatności. Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w punkcie
17 obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy
miejscowości i nazwy klubu. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu
prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych
oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do
udziału w biegu. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27
kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/EWE
(dalej RODO) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

12. Postanowienia końcowe
 Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby
związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą
odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i
majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.
 Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Uczestnicy ponoszą
całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie
wystąpią w związku z ich startem w imprezie.
Przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelakich
roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z
imprezą: „Zapewniam, że stan zdrowia, w jakim się znajduję umożliwia mu udział w imprezie.
Przyjmuję do wiadomości, że jeśli w związku z udziałem w imprezie doznam uszczerbku na
zdrowiu, szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do
organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń służb
porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam
swoje uczestnictwo w zawodach będących pod patronatem PZN. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz

wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez
organizatorów, sponsorów, prasę, radio i telewizję na potrzeby marketingowe i promocji imprezy.
Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i
wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w tym także dla potrzeb działań marketingowych i
promocyjnych podejmowanych przez organizatorów i sponsorów zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/EWE (dalej RODO) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

 Regulamin może ulegać zmianom. Za obowiązującą wersję regulaminu należy
uważać tę, która umieszczona jest w oficjalnym serwisie internetowym
zawodów oraz w biurze zawodów.
 Zawodnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania (w szczególności do
nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania
środowiska naturalnego.
 Wszystkie sporne kwestie, nieobjęte niniejszym regulaminem, będą
rozstrzygane przez Organizatora projektu.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/EWE (dalej RODO) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.






1.Administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach wydarzenia jest Klub Sportowy
Turbacz XC, Klikuszowa 240 34-404 Klikuszowa
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pani Barbara Kołacz z którą
można się skontaktować poprzez e – mail: iod@barbarakolaczschule.pl w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3.Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wydarzenia na podstawie
Art. 6 ust.
1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zakres
Pani/Pana danych, które podlegają lub mogą podlegać przetwarzaniu obejmuje:
- dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, wiek, płeć, wizerunek, przynależność klubowa
- dane kontaktowe ( e-mail).
4.Pani/Pan wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku przez Klub
Sportowy Turbacz XC w celach związanych z uczestnictwem
w wydarzeniu. Dane
osobowe będą przetwarzane przez Administratora
w celach promocyjnych zgodnie z
klauzulą informacyjną.
5.Odbiorcami danych będą:
- organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych
osobowych
6. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych będzie ustalany z zastosowaniem
następujących kryteriów:
w razie prowadzenia klasyfikacji przez podmiot organizujący lub współorganizujący wydarzenie
bezterminowo, do czasu odwołania zgody;
w przypadku braku klasyfikacji dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia z
wyjątkiem danych opublikowanych w mediach społecznościowych (gdzie będą publikowane
bezterminowo, do czasu odwołania zgody);
w przypadku możliwości wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami dane będą przechowywane do
chwili przedawnienia roszczeń (odpowiednio – Pani/Pana lub administratora).

7.Uczestnicy wydarzenia mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z
siedzibą przy ul. Stawki 2 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani,
iż przetwarzanie
danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi
realizację celów do których dane były zbierane.
9.Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie wizerunku, danych osobowych ( imię, nazwisko, wiek,
przynależność klubowa) utrwalonego podczas wydarzenia na stronie internetowej Klubu Sportowego
Turbacz XC, Facebook-u, Instagramie oraz na lokalnych portalach
i w lokalnej prasie, w
celach związanych z upublicznieniem fotorelacji z jego przebiegu.

