Zapraszamy na strefę kibica Milki !


REGULAMIN & ZASADY
ZAWODÓW NARCIARSKICH
1 LUTEGO 2020 – SOBOTA – start godz. 9:00
2 LUTY 2020 - NIEDZIELA - start godz. 11:00

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. ORGANIZATOR ZAWODÓW: GRONO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. z siedzibą
w Istebnej, ul. Ustrońska 23, 43-460 Wisła NIP: 5482616391 (Ośrodek Narciarski Złoty Groń)
NAGRÓD: Mondelez Europe Services GmbH (spółka
odpowiedzialnością) – Oddział w Polsce, NIP 108-00-15-167(MILKA)

2. SPONSOR

z

ograniczoną

3. CEL ZAWODÓW: rozpowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, stworzenie
możliwości współzawodnictwa sportowego, wspólna zabawa na śniegu.

4. Termin zawodów:1 luty 2020 - SOBOTA, 2 luty 2020– NIEDZIELA
5. START ZAWODÓW
START (SOBOTA) godz. 9:00
KATEGORIE: 2013 - 2012
2011 - 2010
2009 - 2008
2007 - 2006
2005 - 2004
START (NIEDZIELA) godz. 11:00
KATEGORIE: 2017 - 2016
2015 - 2014

6. Miejsce zawodów: Istebna - Ośrodek Narciarski Złoty Groń – trasa główna – strona lewa
(patrząc od dołu)

7. Formuła:Slalom Gigant - 1 PRZEJAZD
8. Uczestnicy: dzieci i młodzież urodzone w latach: 2005 – 2016 (wymagana pisemna zgoda
rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach dostarczona przez rodzica/opiekuna
organizatorom zawodów przy odbiorze numeru startowego)
START GODZINA 9:00 (sobota)
● GR 2013 - 2012 z podziałem na
Dziewczynki i Chłopcy
● GR 2011 - 2010 z podziałem na
Dziewczynki i Chłopcy
● GR 2009 - 2008 z podziałem na
Dziewczynki i Chłopcy
● GR 2007 - 2006 z podziałem na
Dziewczynki i Chłopcy
● GR 2005 - 2004 z podziałem na
Dziewczynki i Chłopcy
START GODZINA 11:00 (niedziela)
● GR 2017 - 2016 z podziałem na
Dziewczynki i Chłopcy
● GR 2015 - 2014 z podziałem na
Dziewczynki i Chłopcy

9. Kategorie wiekowe:
Grupa młodszaobejmuje dzieci urodzone w latach 2014 – 2017
Grupa starszaobejmuje dzieci urodzone w latach 2004 – 2013
Organizator nie przewiduje możliwości zakwalifikowania dziecka młodszego/starszego do innej
grupy, niż ta, do której dziecko powinno należeć według daty urodzenia.

II. SPOSÓB ROZGRYWANIA KONKURENCJI
1. Odbędzie się 1 PRZEJAZD slalomu giganta na trasie dłuższej w sobotę i na trasie krótszej dla
najmłodszych dzieci w niedzielę.

2. Ominięcie bramki oznacza dyskwalifikację w rankingu głównym.
3. Dzieci 3-6 letnie muszą pokonać trasę samodzielnie - mogą jednak korzystać z pomocy Rodziców.
Rodzic/opiekun prawny może jechać przed dzieckiem - wskazując trasę lub za dzieckiem – aby
pomóc, kiedy dziecko się przewróci. Rodzic nie może przejechać przez linię mety. Przejechanie
linii mety skutkuje dyskwalifikacją dziecka.
będzie rozstrzygał sędzia główny – kierownik zawodów: JERZY WÓJCIK
.
Protesty będą przyjmowane do 15 minut po zakończeniu konkurencji.

4. Sprawy sporne

5. Uczestnicy zobowiązani są do udziału w obowiązkowym przejeździe zapoznawczym po trasie
zjazdu z wyjaśnieniem trasy i sposobu pokonywania przeszkód.

6. Uczestnicy zobowiązani są do pokonywania trasy zjazdu zgodnie z Regulaminem oraz
zaprezentowanym sposobem pokonania trasy zorganizowanym przez Organizatora.

III. ZAPISY DO ZAWODÓW
1. Zapisy będą przyjmowane do dnia 30.01.2020 do godz. 12:00 wyłącznie drogą mailową na adres:
biuro@zlotygron.pl. Listy startowe zostają zamknięte także w momencie zapisania się 330 dzieci.
W zgłoszeniu proszę podać: imię i nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania.
Zgłoszenia w dniu zawodów NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

2. Opłata startowa:30 zł
3. Rodzic/opiekun dziecka, który dokonał zapisu uczestnika i uiścił opłatę startową, ma prawo
rezygnacji z udziału dziecka w zawodach najpóźniej do godziny 9:00 w dniu 1 lutego 2020 roku.

4. Jeżeli rodzic/opiekun dziecka zrezygnuje z jego uczestnictwa w zawodach po terminie
wskazanym w ust. 3, Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania opłaty startowej.

IV. DODATKOWE INFORMACJE
1. Dodatkowe informacjemożna uzyskać także pod numerem telefonu: 510 250 210
2. Biuro zawodów czynne - wydawanie numerów:
1 luty (sobota) od godz. 07:00 – 8:30 w biurze obsługi klienta
(prosimy zwłaszcza roczniki 2013 i 2012 o wcześniejsze odebranie numerów
startowych gdyż start tych grup jest punktualnie o godzinie 9.00)
2 luty (niedziela) od godz. 9:00-10:30 w biurze obsługi klienta

3. Oglądanie trasy:
1 luty (sobota) od godz. 08:35 – 9:00
2 luty (niedziela) od godz. 10:35-11:00

4. Dekoracja zawodników:
1 luty (sobota) - po zakończeniu wszystkich przejazdów
(godzina dekoracji uzależniona od przebiegu zawodów)
2 luty (sobota) - po zakończeniu wszystkich przejazdów

(godzina dekoracji uzależniona od przebiegu zawodów)

5. Wszyscy uczestnicy zawodów startują na własne ryzyko i odpowiedzialność – za pisemną zgodą
rodziców/opiekunów prawnych.
Zaleca się ubezpieczenie NNW.

6. NAGRODY: puchary i medale + nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce– w każdej grupie
wiekowej. Upominki i medale dla wszystkich uczestników zawodów.

7. Organizator ma prawo do zmian ram czasowych zawodów.
8. Odbiór numeru startowego jest możliwy wyłącznie po złożeniu stosownego oświadczeniai
jest jednoznaczny z zapoznaniem się oraz akceptacją regulaminu zawodów.

V. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Warunkiem udziału w imprezie jest:

− Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie organizatorowi do dnia 30.02.2020 do
godz. 12:00 drogą mailową na adres: biuro@zlotygron.pl.
−

Wypełnienie oświadczenia rodzica/opiekuna i przekazanie go Organizatorowi

−

Otrzymanie numeru startowego w biurze zawodów

−

zapoznanie oraz zobowiązanie uczestnika oraz jego rodzica/opiekuna prawnego do
przestrzeganie niniejszego Regulaminu

−

Akceptacja udziału dziecka w imprezie na własną odpowiedzialność rodzica/opiekuna
prawnego, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru zawodów

−

Wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna dziecka na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego
w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w
materiałach promocyjnych Organizatora, w zakresie określonym w pkt. 2.

2. Rodzic/opiekun prawny uczestnika upoważnia Organizatora do wykorzystania utrwalonego
wizerunku uczestnika zawodów w następujących formach:
−

Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką, obróbka oraz rozpowszechnianie
w dowolnej formie,

−

Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której
utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w
zakresie jego udziału w imprezie,

− Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
− Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

−

Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym,

−

Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w zawodach w postaci zdjęć z trasy zawodów.

VI. BEZPIECZEŃSTWO
1.

Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie
zawodów. W szczególności Organizator zapewnia dostęp do podstawowej pomocy medycznej w
razie urazów powstałych w trakcie lub w związku z zawodami.

2.

Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

3.

Uczestnicy zobowiązani są do udziału w zawodach przy użyciu kasków ochronnych oraz sprawnego
i kompletnego sprzętu narciarskiego.

4.

Rodzic/opiekun prawny dziecka ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody
wyrządzone przez Uczestnika podczas, w wyniku lub w związku z udziałem w zawodach.

5.

Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego oznacza, ze
Rodzic/opiekun uczestnika rozwazył i ocenił charakter, zakres i stopien ryzyka wiazacego sie z
uczestnictwem w zawodach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość́ odniesienia obrazen ciała i
urazów fizycznych, a takze szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował
sieipodjac to ryzyko. Organizator oraz wszystkie osoby działajace w jego imieniu lub z jego
upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacja zawodów nie ponoszą̨ odpowiedzialności
za szkody osobowe, rzeczowe i majatkowe Uczestników, które wystapiaystapiastst które
wystttozwiazku z zawodami. Uczestnicy zawodów maja obowiązek stosowania sie do polecen
Organizatora.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator: GRONO spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością s.k. z siedzibą w Istebnej, biuro@zlotygron.pl.

2. Dane osobowe Uczestników zawodów będą przetwarzane przez Organizatora w celu
przeprowadzenia zawodów, w tym przyznania wyróżnień, nagród, a także publikacji wyników.

3. Uczestnik podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, rok urodzenia, miejsce
zamieszkania.

4. Podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolnie wyrażona zgoda, stosownie do art. 6 ust. 1 pkt
a) lub art.9 ust. 2 pkt a) rozporządzenie 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. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016
r.) (dalej RODO).

5. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w zawodach jest podanie danych osobowych
przez opiekuna prawnego/rodzica w formie pisemnego oświadczenia o wyrazeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika pozwalajacym
na uczestnictwo dziecka w zawodach. Ww. oswiadczenia składa sie przy wypełnianiu formularza
zgłoszeniowego w dniu zawodów.
6. Wyrazenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbedne do wziecia
udziału w zawodach zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały swoje dane
osobowe, przysługuje prawo dostepu do swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody
na ich przetwarzanie. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, az do zakonczenia
zawodów skutkuje niemoznoscia wziecia w nim udziału. Administrator moze przetwarzac dane
osobowe w zwiazku z organizacja zawodów takze we współpracy z innymi podmiotami w
zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji zawodów.
7. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika wyraza zgode na publiczne podanie danych osobowych
dziecka w postaci: imienia i nazwiska na liscie startowej oraz na liscie z wynikami.

8. Okres przetwarzania danych osobowych: do 45 dni od dnia zakończenia zawodów; po tym okresie
dane osobowe Uczestników zostaną usunięte – nie dotyczy to m.in. danych, co do których złożono
wcześniej do Administratora wniosek o ich usunięcie lub danych, które nie mogą być usunięte z
uwagi na prawny obowiązek po stronie Administratora (np. zgłoszone roszczenia).

9. Dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora następującym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców:

1) Mondelez Europe Services GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) – Oddział w
Polsce,

2) Konrad Koper i Sebastian Godula, prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą:
Event-Factory s.c. K.Koper, S. Godula z siedzibą w Krakowie.

10. Każdej osobie, które dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz – w przypadkach
i na zasadach określonych w przepisach RODO – prawo do przenoszenia danych.

11. Przetwarzanie dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem pozostaje zgodne z prawem.
12. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, osoba której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

13. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
14. Administrator przekazuje dane osobowe do Szwajcarii, gdzie siedzibę ma Mondelez Europe
Services GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), która zapewnia należy poziom
ochrony danych osobowych.

VIII. REKLAMACJE
1.

Reklamacje, co do przebiegu zawodów mogą być zgłaszane mailowo na adres: biuro@zlotygron.pl 
z
dopiskiem „Zawody narciarskie”, do dnia 16 lutego 2020 roku.

2.

O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data wysłania reklamacji na wskazany w
adres mailowy.

3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie rodzicom/opiekunom Uczestników Zawodów.
4.

Mailowa reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz osoby
składającej reklamację, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.

Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej
Organizatorowi.

6. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
7. Organizator wezwie do uzupełnienia reklamacji w przypadku braku wszystkich niezbędnych
elementów koniecznych do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie
7 dni od dnia ustalenia braków, określając na to termin nie krótszy niż 7 dni od dnia otrzymania
wezwania. Po bezskutecznym upływie ww. terminu reklamacja nie zostanie uwzględniona.
Organizator w wezwaniu wskaże zakres uzupełnienia reklamacji oraz pouczenie, że nieuzupełnienie
reklamacji w terminie, powoduje odmowę uznania reklamacji przez Organizatora.
8.

W przypadku nieustosunkowania się przez Organizatora się w terminie 14 dni do żądania osoby
zgłaszającej reklamację, oznacza to, że reklamacja została uwzględniona.

9. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, przez co należy rozumieć, że nie
można się od niej odwołanie ponownie do Organizatora.

10. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o decyzji Organizatora mailem zwrotnym
reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, jeżeli wyraziła uprzednio zgodę na
przesłanie odpowiedzi w formie elektronicznej. W przypadku braku zgody na przesłanie
odpowiedzi w formie mailowej, odpowiedź zostanie przesłana za pośrednictwem operatora
pocztowego na adres wskazany w reklamacji.

Infolinia: 510 250 210 lub biuro@zlotygron.pl

