Regulamin
Od rolek biegiem do nart
I. PODSTAWOWE INFORMACJE
1. Cele
• Popularyzacja rekreacji ruchowej i zdrowego trybu życia.
• Integracja międzypokoleniowa poprzez sport
• Promowanie dyscyplin sportowych inline alpine (slalom alpejski na rolkach) oraz narciarstwa alpejskiego
II. ORGANIZATOR
1. Organizator
FUNDACJA ALPI CLUB
KRS 0000754250
NIP 9512471842
www.alpiclub.pl
2. Kontakt
W sprawach związanych ze startem w zawodach można pisać na adres:
e-mail:biuro@alpiclub.pl
3. Zawody organizowane są w ramach realizacji programu „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych” –
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Biura Sportu i Rekreacji.
III. TERMIN ZAWODÓW
1. Termin
a) Zawody Inline alpine – 16 listopada 2019, Brama 11 Stadion Narodowy start godzina 9.00
b) Zawody biegowe – 30 listopada 2019 Park Szczęśliwicki – Górka start godzina 10.30
c) Zawody narciarskie – 14 grudnia 2019 Warszawa Szczęśliwice – Stok narciarski
2. Biuro Zawodów
Biuro zawodów będzie każdorazowo zlokalizowane w miejscu rozgrywania zawodów.
IV. KATEGORIE WIEKOWE, KLASYFIKACJA
1. Kategorie wiekowe
a) Impreza ma charakter rekreacyjny i w ramach każdych zawodów obowiązuje podział na kategorie wiekowe
oraz płeć zawodników
b) Kategorie wiekowe :
1) 2013 i młodsi
2) 2010-2012
3) 2007-2009
4) 2002-2006
5) 2001 i starsi
b) Kategoria rodzinna
Kategoria rodzinna obejmuje łączny wynik zespołu złożonego z co najmniej 3 członków rodziny
(dzieci-rodzice/opiekunowie prawni) przy czym co najmniej jeden członek zespołu musi mieć
ukończone 18 lat.
2. Klasyfikacja
a) W przypadku dyscyplin inline alpine oraz zawodów biegowych określenie wyniku następuje na podstawie

lepszego czasu z dwóch przejazdów/biegów. W przypadku dyscypliny narciarstwo alpejskie wynik określa się
na podstawie uzyskanego czasu jednego przejazdu .
b) Każdy uczestnik poszczególnych zawodów otrzymuje punkty do Klasyfikacji Generalnej za miejsce zajęte w
poszczególnych zawodach w ramach kategorii.
Miejsce 1 – 10pkt
Miejsce 2 – 8 pkt
Miejsce 3 – 6 pkt
Miejsce 4 – 4 pkt
Miejsce 5 - 2pkt
Miejsca od 6 – 1pkt
Zawodnik nie startujący – 0 pkt
c) O miejscu w Klasyfikacji Generalnej decyduje suma uzyskanych punktów.
d) O miejscu w Klasyfikacji Generalnej w kategorii rodzinnej decyduje suma punktów uzyskana przez
wszystkich członków zespołu.
V. PROGRAM ZAWODÓW
Program zawodów zostanie podany do wiadomości przez Organizatora najpóźniej dwa dni przed terminem
rozgrywania zawodów. Organizator zastrzega prawo do zmiany programu w szczególności w przypadku
istotnie złych warunków atmosferycznych.
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Udział w zawodach może wziąć każda osoba, jeżeli spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki:
• zostanie dokonane prawidłowe zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy online lub w bezpośrednio w
Biurze Zawodów (podczas rejestracji przed startem),
• w przypadku dzieci do 16 roku życia rodzic lub opiekun prawny wyrazi pisemną zgodę na start oraz złoży
czytelny podpis na wszystkich oświadczeniach w Biurze Zawodów, przed startem w zawodach.
2. Każdy uczestnik startuje wyłącznie na odpowiedzialność własną lub w przypadku dzieci rodzica lub
opiekuna prawnego, którzy ponoszą związane z tym ryzyko.
3. Uczestnik oraz rodzic lub opiekun prawny uczestnika przyjmuje do wiadomości, że udział w imprezie wiąże
się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów
fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w imprezie
mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o
znajomości regulaminu i zasad rozgrywania imprezy oznacza, że uczestnik lub rodzic lub opiekun prawny
rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w zawodach, wyraża dobrowolną zgodę
na start i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
VII. LIMIT MIEJSC
a) Limit uczestników na każdą z poszczególnych imprez wynosi 40 osób.
b) Łączny limit uczestników imprezy wynosi 100 uczestników.
c) Organizator może zmienić limit uczestników.
VIII. ZGŁOSZENIA
1. Rejestracja startowa
a) Rejestracji udziału w zawodach można dokonać poprzez formularz online umieszczony na stronie
internetowej Organizatora lub bezpośrednio na imprezie w Biurze Zawodów (tylko w przypadku wolnych
miejsc).
b) Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania limitu startujących.
2. Potwierdzenie startu w Biurze Zawodów
a) Wszyscy zawodnicy startujący w biegach muszą zostać zweryfikowaniu w Biurze Zawodów. W momencie
weryfikacji (odbioru numeru startowego) obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest obowiązkowa.
b) Podczas weryfikacji zawodnicy powinni posiadać dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz
wieku.
c) Podczas potwierdzania startu w Biurze Zawodów uczestnik, rodzic lub opiekun prawny uczestnika

niepełnoletniego zobowiązany jest do podpisania wszystkich oświadczeń oraz znajomości regulaminu i
warunków udziału w zawodach. Brak jakiegokolwiek podpisu skutkuje niedopuszczeniem do startu.
IX. BEZPIECZEŃSTWO
1. Informacje ogólne
a) Organizator nie odpowiada za osoby trzecie oraz za zawodników, zwłaszcza tych, którzy łamią regulamin
zawodów.
b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wydarzenia, kolizje i wypadki, które zdarzą się w trakcie
zawodów (w tym za zmianę programu, a nawet odwołanie zawodów), zwłaszcza w przypadkach podjęcia przez
Organizator działania lub zaniechania, którego powodem była dbałość o bezpieczeństwo uczestników
zawodów, osób trzecich oraz przebiegu zawodów.
c) Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora.
e) Uczestnicy zawodów nie będą objęci ubezpieczeniem od NNW. Zaleca się wykupienie takiego
ubezpieczenia we własnym zakresie.
2. Skrócenie, zmiana lub odwołanie trasy
a) W trosce o bezpieczeństwo zawodników (np. działanie siły wyższej, zmianę warunków atmosferycznych,
opinia służb) Organizator ma prawo do zmiany terminu rozgrywania zawodów lub ich odwołania.
b) Zaistnienie któregokolwiek z powyższych zdarzeń może wpłynąć na klasyfikację i Organizator podejmie w
takiej sytuacji odpowiednią decyzję.
X. INNE INFORMACJE
1. Numery startowe
Podczas zawodów wszyscy zobowiązani są występować z widocznymi i poprawnie przymocowanymi
numerami startowymi.
2. Zasady fair play
Aby rywalizacja w ramach zawodów przebiegała bez zakłóceń i w duchu fair play, każdy zawodnik winien
przestrzegać zasad czystego współzawodnictwa, uczciwości, przestrzegania regulaminów i zaleceń
Organizatora.
3. Filmowanie i zdjęcia
Prywatne zdjęcia oraz nagrania z zawodów mogą być emitowane publicznie, w komercyjnych lub
niekomercyjnych mediach bez zgody Organizatora, o ile nie naruszają dobrego imienia zawodników,
zawodów, Organizatorów, partnerów, sponsorów i innych instytucji zaangażowanych do organizacji zawodów.
4. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych osób, o których mowa poniżej, jest Fundacja ALPICLUB wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO
2. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników imprezy przetwarzane będą zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem 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 (zwanym
dalej RODO), w celu:
a) przeprowadzenia imprezy tj.:
• rejestracji uczestnika,
• przypisania do odpowiedniej kategorii startowej/wiekowej,
• wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności poprzez ogłoszenie ich danych
osobowych publicznie, tj. w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez komentatora i/lub spikera w
trakcie imprezy oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach,
• prezentacji list startowych w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub,
wizerunek bez ograniczenia czasowego w Biurze Zawodów oraz na stronie internetowej Organizatora i/lub
innego podmiotu wybranego przez Organizatora,
• weryfikacji uczestnika imprezy w Biurze Zawodów, w tym także opiekuna, który w imieniu uczestnika
dokona odbioru przysługującego uczestnikowi pakietu startowego,

• prezentacji wyników w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub,
wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu wybranego
przez Organizatora, a także podczas imprezy, w tym bezpośrednio po zakończeniu imprezy,
• komunikacji poprzez SMS lub email istotnych informacji dotyczących organizacji i przeprowadzenia
imprezy,
• przyznania i wydania nagród i upominków,
• informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora,
b) marketingowym i promocyjnym Organizatora,
c) przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej,
d) przesyłania newslettera.
3. Osoby niepełnoletnie mogą być zgłoszone do udziału w imprezie wyłącznie przez ich rodziców lub
prawnych opiekunów, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w pkt. 2, jest zgoda osoby, której
dane dotyczą lub zgoda prawnych opiekunów osób niepełnoletnich, o których mowa w pkt. 3.
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez uczestnika lub opiekuna może zostać wycofana
w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez:
a) przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora określony w ust. 1
lub na adres poczty elektronicznej Administratora Danych Osobowych, tj. biuro@alpiclub.pl
b) złożenie stosownego oświadczenia w Biurze Zawodów.
6. Odbiorcami udostępnionych Organizatorowi danych osobowych uczestników mogą być podmioty, którym
Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych (wybrane przez Organizatora firmy współpracujące
przy organizacji imprezy) na podstawie stosownych umów powierzenia. Dane będą także udostępnione
komentatorom, spikerom, osobom zgromadzonym na trasie, osobom czytającym strony internetowe
Administratora danych oraz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, czytelnikom
mediów drukowanych, elektronicznych i innych.
7. Dane osobowe uczestników i prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państw trzecich ani
organizacji międzynarodowych.
8. Pozyskane dane osobowe uczestników i prawnych opiekunów będą przechowywane przez Administratora
danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji imprezy i w okresie po jej zakończeniu (w tym w
związku z publikowaniem relacji, wyników, materiałów informacyjnych i promocyjnych) oraz prowadzenia
działalności przez Organizatora albo do momentu wycofania zgody.
9. Osobie, której dane dotyczą (uczestnikowi/opiekunowi), przysługuje prawo do: żądania dostępu do danych
osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
10. Uczestnik imprezy lub opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i czasowo
wykorzystanie wizerunku przez Organizatora, obejmujące utrwalanie, obróbkę, powielanie i wykorzystanie
wykonanych zdjęć i materiału filmowego przedstawiających jego osobę do celów informacyjnych i
promocyjnych Organizatora i imprezy w mediach elektronicznych i drukowanych. Wyrażenie zgody na
wykorzystanie wizerunku następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku w trakcie dokonywania
rejestracji uczestnika do udziału w imprezie przez Internet albo poprzez podpisanie stosownego oświadczenia
w Biurze Zawodów.
11. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy jest
dobrowolne, jest jednak niezbędne do wzięcia udziału w imprezie. Niepodanie danych lub niewyrażenie zgody
na wykorzystanie wizerunku uniemożliwia wzięcie udziału w imprezie.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia zawodów i klasyfikacji zawodników.
2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby i instytucje związane z zawodami.
3. W czasie trwania zawodów uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo, służb porządkowych, sędziów i osób działających w imieniu Organizatora.

4. Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się
z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych osób (w tym publiczności).
5. Brak znajomości przez uczestników zapisów regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
7. Osoby towarzyszące mogą przebywać na terenie odbywania się zawodów, nie są jednak ich uczestnikami.
8. Rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących punktacji należy do Organizatora.
9. Przepisy regulaminu mogą ulec zmianie, a zmiany zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej
zawodów.
10. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym regulaminie będzie rozstrzygał Organizator.
11. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatora.

