REGULAMIN XVI MISTRZOSTW GMINY WŁOSZAKOWICE
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE
CZAS I MIEJSCE : 9 luty 2019, godz 09.00, Sanov, Czechy
II ORGANIZATOR: TG. SOKÓŁ WŁOSZAKOWICE
III.WARUNKI UCZESTNICTWA:
1

2

.W zawodach może brać udział każdy, kto posiada stałe zameldowanie, uczy się lub pracuje na terenie
Gminy Włoszakowice, członkowie TG Sokół Włoszakowice i ich dzieci
Dokona wpłaty wpisowego:
- wyjazd 2 dniowy: ( koszty ubezpieczenia, przejazdu, noclegu, śniadania, obiadokolacji i
organizacji zawodów) w wysokości 240 zł od osoby dorosłej (rocznik 2001 i starsi), 200 zł od
młodzieży (rocznik 2002 i młodsi)
- wyjazd 1 dniowy: (koszty ubezpieczenia i organizacji zawodów) w wysokości 80 zł od osoby
dorosłej, 70 zł od młodzieży

IV ZGŁOSZENIA :
1.
Przyjmowane będą wraz z wpłatą wpisowego do 20 01 2019 w Centrum Ogrodniczym OGROFOL
Włoszakowice ul. Grotnicka 4B w godz od 8-16 tel 655370789
2. Wraz z wpłatą każdy uczestnik wypełnić musi tzw. kartę zgłoszenia zawodnika
V PODZIAŁ NA KATEGORIE
1 .kategoria dla dzieci rocznik 2006 i młodsi
2. kategoria dla dziewczyn rocznik 2005-1997
3. kategoria dla kobiet rocznik 1996-1979
4. kategoria dla kobiet rocznik 1978 i starsze
5. kategoria dla chłopców rocznik 2005-1999
6. kategoria dla mężczyzn rocznik 1998-1989
7. kategoria dla mężczyzn rocznik 1988-1979
8. kategoria dla mężczyzn rocznik 1978-1969
9. kategoria dla mężczyzn rocznik 1968 i starsi
10. . kategoria snowboard
UWAGA ! W przypadku małej liczby zgłoszeń do określonej kategorii, organizator zastrzega prawo
łączenia ich.
VI SPOSÓB I ZASADY PRZEROWADZENIA ZAWODÓW
1.
2.
3.

Slalom gigant, ok. 15 bramek, o zajętym miejscu decyduje czas lepszego przejazdu
Przejazd trasy slalomu z ominięciem przez zawodnika choćby jednej bramki powoduje jego
dyskwalifikację.
Uzyskany wynik będzie do określonej regulaminem kategorii.

VII NAGRODY
1.
2.

Dla pierwszych trzech zawodników w poszczególnych kategoriach przewidziane są medale
Dla wszystkich uczestników okolicznościowe pamiątki.

VIII Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją XVI Mistrzostw Gminy
Włoszakowice w narciarstwie alpejskim i snowboardzie w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) jest TG Sokół z siedzibą we
Włoszakowicach ul. K. Kurpińskiego (dalej jako Administrator Danych Osobowych lub TG Sokół).
• Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie
fotografii lub zapisu wideo lub audio-wideo w tym transmisji telewizyjnych oraz
produkcji filmowych (np. klipy rozpowszechniane w internecie) wizerunku
Uczestnika. Uczestnik udziela TG Sokół niewyłącznej,
nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego
wizerunku w następujących polach eksploatacji:
• utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką rozpowszechniane w
dowolnej formie

• udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarz lub kopii na której utrwalono wizerunek
w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego
partnera w zakresie jego udziału w XVI Mistrzostwach Gminy Włoszakowice w narciarstwie alpejskim i
snowboardzie
• wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej
• 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.
• Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i na
bilbordach, emisje w przekazach telewizyjnych i radiowych
• poddanie się weryfikacji w biurze zawodów w dniu 9 luty 2018 zgodnie z
regulaminem zawodów
• Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym sponsorom i partnerom
zawodów sublicencji (dalszej licencji) na wykorzystanie utrwalonego wizerunku
Uczestnika w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej im licencji.
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.

W przypadku nie spełnienia przez uczestnika zawodów wymogów regulaminu dotyczących udziału w
mistrzostwach, organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji zawodnika bez zwrotu wpisowego
W przypadku nie rozegrania zawodów z powodów niezależnych od organizatora, wpisowe zostanie
zwrócone po potrąceniu 20% kosztów manipulacyjnych
Wszystkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygać będzie organizator.
ORGANIZATOR

