
 

XV Zawody o Puchar Burmistrza Miasta Łaziska Górne w narciarstwie alpejskim  
Istebna Złoty Groń – 5 lutego 2023 

 
REGULAMIN 

 
 

1. ORGANIZATORZY: 
 Burmistrz Miasta Łaziska Górne, 
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych 

2. CEL ZAWODÓW 
 Celem zawodów jest popularyzacja aktywnego wypoczynku na nartach wśród 

mieszkańców Miasta Łaziska Górne oraz integracja miłośników narciarstwa alpejskiego. 
3. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW 

 Zawody odbędą się 5 lutego 2023 r. na terenie Ośrodka Narciarskiego Złoty Groń  
w Istebnej w godz. 9.00 – 15.00 

4. PROGRAM ZAWODÓW 
 godz. 9.00 – 9.45 – weryfikacja zawodników 
 godz. 10.00 – oficjalne otwarcie zawodów 
 godz. 10.30 – start pierwszego zawodnika 
 ok. godz. 15.00 – zakończenie zawodów 

5. KATEGORIE WIEKOWE 
 K1 Dziewczęta/chłopcy rocznik 2013 i młodsi – obowiązkowo kask 
 K2 Dziewczęta/chłopcy rocznik od 2012 do 2009 – obowiązkowo kask 
 K3 Dziewczęta/chłopcy rocznik od 2008 do 2005 – obowiązkowo kask 
 K4 Kobiety/mężczyźni rocznik od 2004 do 1988 
 K5 Kobiety/mężczyźni rocznik od 1987 do 1973 
 K6 Kobiety/mężczyźni rocznik 1972 i starsi 
 Kobiety/mężczyźni – kategoria OPEN – „NAJLEPSZY WŚRÓD NAJLEPSZYCH” 

(zwycięzcy wyłonieni z łącznej klasyfikacji – najlepsze łączne czasy obu przejazdów). 
Klasyfikacja do odpowiedniej kategorii następuje na podstawie roku urodzenia. 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 Prawo uczestnictwa mają tylko mieszkańcy Łazisk Górnych oraz pracownicy i emeryci 

łaziskich zakładów pracy, którzy dokonali zgłoszenia na zawody do dnia 30.01.2023 r., 
opłacili wpisowe i podpisali oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 lub nr 2 do 
niniejszego regulaminu. 

 Osoby niepełnoletnie znajdują się pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów. 
7. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ 

 organizację zawodów (elektroniczny pomiar czasu, przygotowanie trasy, ustawienie 
slalomu, obsługa GOPR i medyczna w trakcie zawodów, zabezpieczenie trasy, numery 
startowe), 

 puchary  (I–III miejsce indywidualnie),  
 dyplomy (I–III miejsce indywidualnie), 
 nagrody rzeczowe, 
 medale dla wszystkich dzieci startujących w kategoriach K1 i K2, 
 ubezpieczenie grupowe NW dla uczestników zawodów. 



 

Uczestnik we własnym zakresie pokrywa koszty wszystkich zjazdów na stoku 
narciarskim (karnety, bilety jednorazowe). Uczestnik otrzymuje zniżkę na karnet 
narciarski za okazaniem numeru startowego. 

8. SYSTEM ZAWODÓW 
 Przewiduje się dwa przejazdy z pomiarem czasu dla każdego uczestnika. W przypadku 

złych warunków pogodowych, śniegowych dopuszcza się możliwość jednego przejazdu. 
 Uczestnicy startują z podziałem na KOBIETY i MĘŻCZYZN wg następującej kolejności: 

- Dziewczęta/chłopcy rocznik 2013 i młodsi –K1 
- Dziewczęta/chłopcy rocznik od 2012 do 2009 – K2 
- Dziewczęta/chłopcy rocznik od 2008 do 2005 – K3 
- Kobiety/mężczyźni rocznik 1972 i starsi – K6 
- Kobiety/mężczyźni rocznik od 1987 do 1973 – K5 
- Kobiety/mężczyźni rocznik od 2004 do 1988 – K4 

 W przypadku gdy do jednej kategorii zgłosi się mniej niż 3 uczestników, dopuszcza się 
połączenie z inną kategorią. 

 O kolejności startu w ramach danej kategorii wiekowej decyduje kolejność zapisów. 
 O kolejności na podium decyduje najlepszy łączny czas dwóch przejazdów (lub 

pojedynczy wynik przy jednym przejeździe) w danej kategorii wiekowej. W przypadku 
takich samych czasów łącznych o kolejności miejsc decyduje wynik lepszy jednego z 
przejazdów. 

9. WPISOWE 
 Odpłatność za udział w zawodach wynosi: 

- dzieci i młodzież do 18 lat – 20 zł/osoba 
- osoby powyżej 18 lat – 30 zł/osoba 

10. ZAPISY I WPŁATY 
 Zapisy są dokonywane do 30 stycznia 2023 r. do godziny 15.00 osobiście w sekretariacie 

MOSiR-u ul. Ogrodowa 50, telefonicznie 32/2211138 lub poprzez e-mail: 
sekretariat@mosir.laziska.pl, podając imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia oraz nr 
telefonu. Obowiązuje limit miejsc: 100. 

 Wpłaty za udział w zawodach należy dokonać do 31.01.2023 r. – osobiście w kasie 
MOSiR-u (ul. Ogrodowa 50, kasa czynna do godziny 15:00) lub przelewem na rachunek 
bankowy MOSiR-u w Mikołowskim Banku Spółdzielczym nr 83 8436 0003 0000 0026 
5895 0001 (w tytule przelewu: „Zawody narciarskie 2023” oraz imiona i nazwiska 
uczestników). 

 Rezygnacja z udziału w zawodach z przyczyn niezależnych od organizatorów nie 
powoduje zwrotu wpisowego, z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 15 regulaminu. 

11. NAGRODY, PUCHARY 
 Wszystkie dzieci rocznik 2013 i młodsze oraz 2012-2009 (K1 i K2) otrzymują 

pamiątkowe medale. 
 Zdobywcy I–III miejsca w każdej kategorii wiekowej otrzymują puchary, dyplomy i 

nagrody rzeczowe. 
 Przyznane zostaną również Puchary Burmistrza dla „NAJLEPSZEGO WŚRÓD 

NAJLEPSZYCH” kat. OPEN (najlepszy łączny wynik z podziałem na kategorie kobiet i 
mężczyzn) oraz Puchar Dyrektora MOSiR-u dla najmłodszego i najstarszego uczestnika 
zawodów. 



 

 
 

12. PRZEPISY DYSCYPLINARNE 
 Zawodnicy, którzy nie przestrzegają regulaminu zawodów mogą zostać przez 

Organizatorów wykluczeni z przejazdów w zawodach. 
 Powtórzenie przejazdu może nastąpić tylko w przypadku nie zadziałania, zablokowania 

systemu pomiaru czasu lub niewłaściwego startu (poruszenie urządzenia startowego przed 
sygnałem startowym). 

 „Wypadnięcie” z trasy zjazdu nie stanowi powodu do powtórzenia przejazdu, chyba że 
wynikało to z sytuacji niezależnej od zawodnika (np. osoby niepowołane na trasie 
przejazdu, niewidoczne oznaczenie trasy). 

 Zawodnicy w wieku do 18 lat (K1, K2 i K3) startują obowiązkowo w kasku ochronnym. 
13. DOJAZD NA ZAWODY 

 Uczestnicy dojeżdżają na zawody we własnym zakresie  
14. POZOSTAŁE   PRZEPISY 

 Zawodnicy pokrywają koszty karnetów i posiadają własny sprzęt narciarski. 
 Organizatorzy nie odpowiadają za wypadki zaistniałe i zawinione przez uczestników 

zawodów oraz za rzeczy zgubione lub skradzione w czasie zawodów. 
 Sprawy sporne i nieujęte w wyżej wymienionych punktach regulaminu rozstrzygają 

Organizatorzy. 
15. ODWOŁANIE ZAWODÓW 

 Warunkiem przeprowadzenia zawodów są odpowiednie (dla zachowania bezpieczeństwa) 
warunki śniegowe. 

 Decyzję o odwołaniu zawodów podejmują organizatorzy w porozumieniu z Kompleksem 
Złoty Groń Istebna. 

 Dla bezpieczeństwa zawodników organizatorzy zastrzegają sobie możliwość (w każdym 
czasie) odwołania zawodów o czym poinformują telefonicznie, mailowo oraz na stronie 
internetowej www.laziska.pl i www.mosir.laziska.pl. 

16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 Zgodnie z 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  (RODO) informuje się, że: 

 Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach 
Górnych ul. Ogrodowa 50, 43-170 Łaziska Górne, tel. 322211138, e-mail: 
sekretariat@mosir.laziska.pl 

 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@mosir.laziska.pl 
 Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – ustawa z 25 czerwca 2010 o sporcie. Statut placówki. 
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby 
- art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda osoby w przypadku danych o zdrowiu. 

 Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia udziału w wydarzeniu sportowym. 
 Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa, np. MOSiR Łaziska Górne. 
 Dane osobowe przechowywane będą przez okresy wynikające z Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 



 

wykazów akt (JRWA) oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych. 

 Uczestnicy wydarzenia posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

 Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, uczestnik wydarzenia posiada 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 Uczestnikowi wydarzenia przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych 
osobowych stanowi przepis prawa, a w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o 
wyrażoną zgodę jest dobrowolne. 

 Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych 
profili osób, których dane dotyczą.  

 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem i w pełni go akceptuję. 

2. Oświadczam, że nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w XV Zawodach 

o Puchar Burmistrza Miasta Łaziska Górne w narciarstwie alpejskim Istebna Złoty Groń 

organizowanych 5 lutego 2023 r. 

3. W zawodach uczestniczę na własną odpowiedzialność, a w razie poniesienia jakiegokolwiek 

uszczerbku na zdrowiu podczas zawodów, nie będę wnosił/a żadnych roszczeń i dochodził/a 

odszkodowania od Organizatorów. 

4. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a  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 (RODO): Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych 

osobowych w zakresie: imię, nazwisko i wizerunek, poprzez rozpowszechnianie w formie zdjęć i 

filmów z zawodów sportowych sekcji, której jestem członkiem. Wizerunek publikowany będzie w 

mediach w celu informowania o wydarzeniach i promowania działalności Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych. 

5. Oświadczam, że mam świadomość iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne 

do wykonania ww. czynności oraz że mam prawo do wycofania wyrażonej zgody a wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem.  

 

 

 

 

Data……………………………  podpis uczestnika………………………………………….. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 2 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem i w pełni go akceptuję. 

2. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w XV Zawodach o Puchar Burmistrza Miasta Łaziska 

Górne w narciarstwie alpejskim Istebna Złoty Groń organizowanych 5 lutego 2023 r. 

3. Oświadczam, że u mojego dziecka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. 

4. W zawodach dziecko uczestniczy na moją odpowiedzialność, a w razie poniesienia 

jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu podczas zawodów, nie będę wnosił/a żadnych roszczeń i 

dochodził/a odszkodowania od Organizatorów. 

5. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a  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 (RODO): Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych 

mojego dziecka w zakresie: imię, nazwisko i wizerunek, poprzez rozpowszechnianie w formie 

zdjęć i filmów z zawodów sportowych sekcji, której jestem członkiem. Wizerunek publikowany 

będzie w mediach w celu informowania o wydarzeniach i promowania działalności Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych. 

6. Oświadczam, że mam świadomość iż podanie danych osobowych mojego dziecka jest 

dobrowolne, ale niezbędne do wykonania ww. czynności oraz że mam prawo do wycofania 

wyrażonej zgody a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 

 

 

 

Data…………………………… podpis rodzica/opiekuna………………………………………….. 


