
 
§1 

Zawody Narciarskie są amatorskimi zawodami sportowymi w narciarstwie alpejskim. 
Organizatorami zawodów są: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach oraz Klub 
Narciarstwa Alpejskiego Dzikowiec prowadzony przez Sudeckie Stowarzyszenie Strzeleckie. 
 

§2 
Celem zawodów jest upowszechnianie sportu oraz zawodów w narciarstwie alpejskim. 
Propagowanie narciarstwa jako sportu i rekreacji oraz promowanie aktywnego stylu życia.  
Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie z podziałem na kategorie wiekowe. Ogłoszone 
wyniki są ostateczne, nieprzewidziane jest składanie protestów. Za opracowanie wyników 
odpowiada komisja sędziowska wyłoniona przez Organizatorów. 
 

§3 
Warunki uczestnictwa: 
Udział w zawodach otwarty jest dla wszystkich. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie karty 
zgłoszeniowej w biurze zawodów w dniu startu i zakup karnetu umożliwiającego przejazd 
wyciągiem/orczykiem (wg. cennika KL Góra Dzikowiec) oraz posiadanie odpowiedniego 
sprzętu. Dopuszcza się uczestnictwo zawodników posiadających licencję, jednakże ich start 
odbywa się poza konkurencją.  
 

§4 
Wszyscy uczestnicy zawodów winni są posiadania sprawnego sprzętu narciarskiego  
i stosownego zabezpieczenia w postaci kasków. Sugeruje się używanie stosownych 
ochraniaczy i posiadanie ogólnego ubezpieczenia. 
 

§5 
Kategorie wiekowe: 
Narciarski slalom gigant. 6 kategorii wiekowych z podziałem na „kobiety” i „mężczyźni”  

A 2013-2010;  

B 2009-2006;  

C 2005-2004;  

D 2003-1999;  

E 1998-1969;  

F 1968+ 

 

§6 
Zwycięzcy wszystkich kategorii wiekowych otrzymują nagrody sportowe w postaci dyplomów  
i medali (1-3 miejsce). Puchary otrzymują zawodnicy, którzy zajęli 1 miejsca. Upominki 
otrzymują wszyscy zawodnicy startujący w kategorii A. 
 

§7 
Koszty udziału: 
Udział w imprezie jest bezpłatny, ale każdy uczestnik zawodów opłaca przejazd koleją / 
wyciągiem orczykowym – we własnym zakresie – wg obowiązującego cennika.  
 

§8 
Miejsce i program ramowy: 
Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Góra Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach 
7:30-9:30 – Biuro zawodów 
do 9:00 – przygotowanie trasy 
do 9:55 – wydawanie numerów startowych, inspekcja trasy 
10:00-12:00 – zawody 
ok. 13:00 – zakończenie zawodów i dekoracja zwycięzców 
 

 



 
 
 
 

 
ZAWODY NARCIARSKIE o PUCHAR DZIKOWCA  

w SLALOMIE GIGANCIE 
OSR Góra Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach 

27.01.2019 r. 
 

NAZWISKO: ………………………………………………………………………………………. 
 
IMIĘ: …………………………………………………………….................................................. 
 
DATA URODZENIA (dd.mm.rrrr): ……………………………………………………………….. 
 
ADRES ZAMIESZKANIA: ………………………………………………………………………… 
 
TELEFON KONTAKTOWY: ……………………………………………………………………… 
 
DANE OPIEKUNA PRAWNEGO (dotyczy osób niepełnoletnich): …………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
 

Niżej podpisany ……………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko startującego) 

 
Opiekun prawny: …………………………………………………………………………………….. 

(dotyczy osób niepełnoletnich) 

oświadczam, że 
 

1. Dobrowolnie zgłaszam swój/podopiecznego udział w imprezie: ZAWODY NARCIARSKIE 
o PUCHAR DZIKOWCA w SLALOMIE GIGANCIE 27.01.2019 r. w Boguszowie-Gorcach, 
na stoku OSR Góra Dzikowiec. 

2. Zapoznałem/am się z trasą narciarską i jestem świadomy/a zagrożeń wynikających ze 
zjeżdżania po niej oraz nie będę wnosił/a roszczeń w stosunku do Organizatorów z tytułu 
zdarzeń losowych mogących mieć miejsce podczas trwania imprezy ZAWODY 
NARCIARSKIE o PUCHAR DZIKOWCA w SLALOMIE GIGANCIE 27.01.2019 r. 

3. Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin imprezy: ZAWODY NARCIARSKIE o PUCHAR 
DZIKOWCA w SLALOMIE GIGANCIE 27.01.2019 r. 

4. Mój (mojego podopiecznego) stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach 
sportowych i posiadam wystarczające umiejętności do bezpiecznego uczestnictwa  
w imprezie: ZAWODY NARCIARSKIE o PUCHAR DZIKOWCA w SLALOMIE GIGANCIE 
27.01.2019 r. 

5. Zgadzam się na publikację materiałów audiowizualnych z moim udziałem zarejestrowanych 
podczas trwania imprezy: ZAWODY NARCIARSKIE o PUCHAR DZIKOWCA  
w SLALOMIE GIGANCIE 27.01.2019 r. 

6. Zobowiązuję się do pokrycia wszystkich szkód powstałych w wyniku działania 
mojego/mojego podopiecznego podczas uczestnictwa w imprezie: ZAWODY 
NARCIARSKIE o PUCHAR DZIKOWCA w SLALOMIE GIGANCIE 27.01.2019 r. 

 
DATA I PODPIS UCZESTNIKA/OPIEKUNA 
 
 
27.01.2019 ………………………………………………….. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

RODO 
 

DLA PEŁNOLETNICH OSÓB 
 

ZGODA 
Na podstawie art. 6 ust. 1 i 7 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, oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 
4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. zm.)  
 
 
Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………….. wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku w celu dopełnienia realizacji 
działań statutowych, promocyjnych i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez 
Administratora. 

 
 
 

Boguszów-Gorce 27.01.2019 r.……………………………………….. 
(podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DLA RODZICÓW NIEPEŁNOLETNICH OSÓB 
 

ZGODA 
Na podstawie art. 6 ust. 1 i 7 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, oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 
4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. zm.)  
 
 
 
Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………..  
 
 
rodzic dziecka:………………………………………….………………………………………………. 

(imię i nazwisko dziecka) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku mojego dziecka w celu 
dopełnienia realizacji działań statutowych, promocyjnych i uczestnictwa w wydarzeniach 
organizowanych przez Administratora. 

 
 
 

Boguszów-Gorce 27.01.2019 r.……………………………………….. 
(podpis) 

 


