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REGULAMIN 
 XIII OTWARTYCH ZAWODÓW NARCIARSKICH ŚlOIIB  

W SLALOMIE GIGANCIE 
(zwany dalej Regulaminem) 

§1 

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia i uczestnictwa w XIII Otwartych Zawodach 

Narciarskich ŚlOIIB w slalomie gigancie (zwanych dalej Zawodami). Celem Zawodów Narciarskich ŚlOIIB 

jest popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku, integracja środowiska narciarskiego oraz 

podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego.  

§2 

1. Organizatorem XIII Otwartych Zawodów Narciarskich ŚlOIIB w Slalomie Gigancie jest Śląska Okręgowa 

Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach (zwana dalej Organizatorem), ul. Adama 1b, 40-467 Katowice, 

e-mail: biuro@slk.piib.org.pl 

2. Odpowiedzialni za organizację Zawodów  z ramienia Organizatora i wyznaczeni do kontaktu : 

a) Józef Kluska – (tel. 692 274 036, e-mail: j.kluska@slk.piib.org.pl) 

b) Biuro Placówki Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej (tel.33 810 04 74, e-mail:ptbielsko@slk.piib.org.pl) 

 

§3 

1. Zawody odbędą się w Szczyrku w dniu 09.02.2020 r. (termin rezerwowy 23.02.2020 r.).  Termin 

Zawodów może ulec zmianie w wypadku niesprzyjających warunków śniegowych.  

2. Miejsce Zawodów: Szczyrk – Skrzyczne – Doliny II.  

 

§4 

 

1. Udział w Zawodach wymaga opłaty wpisowego:  

- członek Izby – 20 zł/osoba 

- pozostałe osoby – 30 zł/osoba  

- dzieci do 12 lat - zwolnione z opłaty  

2. Opłata wpisowego nie obejmuje biletów/karnetów na korzystanie z wyciągów narciarskich i jest pobierana 

w dniu zawodów przy wydawaniu numeru startowego. 

 

§5 

1. Uczestnikami Zawodów mogą być członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, członkowie ich 

rodzin oraz osoby nie będące członkami PIIB.  

2. Osoby niepełnoletnie mogą startować pod opieką i na odpowiedzialność opiekunów.  

 

§6 

1. Do wzięcia udziału w Zawodach w charakterze uczestnika wymagane jest wypełnienie i podpisanie  

Karty Zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu (zwaną dalej 

„Zgłoszeniem”), a następnie przesłanie oryginału na adres biura Placówki Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-

Białej (43-300 Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 10/17)  lub drogą elektroniczną na adres: 

ptbielsko@slk.piib.org.pl.  

 

2.   Zgłoszenie należy doręczyć lub przesłać do dnia 31 stycznia 2020 roku.   

§7 

mailto:ptbielsko@slk.piib.org.pl
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1.   W ramach Zawodów przewiduje się następujące grupy wiekowe:  

a. Dzieci i młodzież  

- grupa 0 – do 12 lat (ur. 2008-2019) 

- grupa I – 13-18 lat (ur .2007-2002) 

b. Kobiety 

- grupa II – od 19 lat (ur. w 2001 r. i wcześniej) 

c. Mężczyźni  

- grupa III – 19-45 lat (ur. 2001-1975) 

- grupa IV – 46-65 lat (ur. 1974-1955) 

- grupa V – od 66 lat (ur. w 1954 r. i wcześniej) 

2.  W przypadku startu mniej niż 6 zawodników w którejkolwiek z grup dopuszcza się łączenie grup.  

§8 

1.  Organizatorzy przewidują:  

- dwa przejazdy slalomu giganta po tej samej trasie. W niesprzyjających warunkach śniegowych   

odbędzie się jeden przejazd.  

- kolejność startu : dzieci, młodzież, kobiety i mężczyźni od najstarszej grupy wiekowej.  

2.   Organizatorzy zapewniają nagrody w formie pucharów i medali oraz bon na ciepły posiłek.  

3.   NAGRODY BĘDĄ PRZYZNAWANE TYLKO CZŁONKOM PIIB (nie dotyczy kategorii dzieci 

i młodzieży).  

 

§9 

1. Zawodnicy uczestniczą w Zawodach wyłącznie na własne ryzyko.  

2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia mienia, ciała uczestnika lub 

osób trzecich. 

3. Organizator zapewnia uczestnikom Zawodów ubezpieczenia NNW. 

4. Organizator Zawodów nie pokrywa uczestnikom kosztów dojazdu na miejsce zawodów. 

 

§10 

Harmonogram godzinowy:  

9:30-10:30 – wydawanie numerów  startowych – Bar u Józka (dolna część Dolin).  

9:45-10:45 – oglądanie trasy (ześlizgiem obok bramek) dopuszczalny jeden przejazd treningowy, jeżeli warunki 

śniegowe na to pozwolą.  

11:00 – rozpoczęcie I przejazdu, II przejazd bezpośrednio po pierwszym przejeździe. 

ok. 13:30 – zakończenie Zawodów – Bar U Józka.  

 

§11 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH 

WYRAŻENIE ZGODY: 

Zgłoszenie udziału w XIII Otwartych Zawodach Narciarskich ŚlOIIB w Slalomie Gigancie  
stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów 

Budownictwa w Katowicach na potrzeby rejestracji, udziału i przeprowadzenia XIII Otwartych Zawodach 

Narciarskich ŚlOIIB w slalomie gigancie zwanych dalej Zawodami.  

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: 

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (z siedzibą przy ulicy Adama 1b w Katowicach, 40-467) jest 

administratorem danych osobowych. 

CEL: 

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu przeprowadzenia 

procedury rejestracji oraz w celu przeprowadzenia Zawodów, a także w celu dokumentowania, archiwizowania 

i rozpowszechniania informacji o Zawodach. 
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Dane te będą upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa w mediach społecznościowych, a także udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, 

podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, udzielonej zgody lub w oparciu o umowę 

powierzenia. 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ: 

Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu jest 

dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Zawodach. Dane te nie będą profilowane ani transferowane 

do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, które administrator posiada w 

swoich bazach, jak również dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy 

pamiętać, że cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez 

osobę, której dane dotyczą. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych należy dokładnie 

wskazać, których danych zmiany te mają dotyczyć. 

KONTAKT: 

Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać, kontaktując się z Inspektorem Ochrony 

Danych ŚlOIIB pod nr telefonu: 32 255-45-52, 32 229-80-87, 32 608-07-22, 32 608 07-23 lub pisząc na adres 

mailowy: biuro@slk.piib.org.pl 

PODSTAWA PRAWNA: 

Art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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”). 

 

§12 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA UTRWALANIA, UPUBLICZNIANIA I 

PRZETWARZANIA WIZERUNKU PRZEZ ŚLĄSKĄ OKRĘGOWĄ IZBĘ INŻYNIERÓW 

BUDOWNICTWA 

WYRAŻENIE ZGODY: 

Biorąc udział w XIII Otwartych Zawodach Narciarskich ŚlOIIB w slalomie gigancie zwanych dalej Zawodami, 

uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach 

lub filmach wykonanych podczas Zawodów.  

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: 

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (z siedzibą przy ulicy Adama 1b w Katowicach, 40-467) jest 

administratorem danych osobowych. 

CEL: 

Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania, 

archiwizowania i rozpowszechniania informacji o Zawodach. 

Dane te, w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach Śląskiej Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa w mediach społecznościowych, a także udostępniane uczestnikom i 

organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, udzielonej zgody lub w 

oparciu o umowę powierzenia. 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ: 

Udział w Zawodach i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci swojego wizerunku jest 

dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Zawodach. Dane te nie będą profilowane ani transferowane 

do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, które administrator posiada w 

swoich bazach, jak również dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy 

pamiętać, że cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez 

osobę, której dane dotyczą. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych należy dokładnie 

wskazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć. 



Strona 4 z 4 

 

KONTAKT: 

Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać, kontaktując się z Inspektorem Ochrony 

Danych ŚlOIIB pod nr telefonu: 32 255-45-52, 32 229-80-87, 32 608-07-22, 32 608 07-23 lub pisząc na adres 

mailowy: biuro@slk.piib.org.pl 

PODSTAWA PRAWNA: 

Art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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”). 

Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane osobowe, dlatego 

też podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie. Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie 

autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 

a) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji 

publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych (np. dyrektor, kierownik); 

b) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna 

impreza; 

c) osób uczestniczących w zgromadzeniu – zgrupowaniu co najmniej 15 osób zwołanym w celu 

wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska; 

d) osób biorących udział w imprezie masowej – nie mniej niż 1000 osób w terenie otwartym i 300 

osób w obiekcie. 

 

§13 

1.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym obowiązany jest na bieżąco 

 informować uczestników Zawodów. 

2.   Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wykładni postanowień Regulaminu  

        oraz do rozstrzygania powstałych przy jego stosowaniu sporów. 

 

3.   Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część. 

 

Załączniki: 

1. wzór Karty Zgłoszenia  

 


