
Puchar Prezydenta Miasta Krosna 

w Narciarstwie Alpejskim 

 

1. Organizator 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie 
Prezydent Miasta Krosna 
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie 

 

2. Termin i miejsce 
12.02.2021 r. (sobota) 
stok Czarnorzeki Ski godz. 10.00 

 

3. Uczestnicy i kategorie 
Mistrzostwa odbędą się w kategoriach indywidualnej i rodzinnej: 

 

 Kat. A1: Szkoły Podstawowe klasa 1-3 dziewczęta 
 Kat. A2: Szkoły Podstawowe klasa 1-3 chłopcy 
 Kat. B1: Szkoły Podstawowe klasa 4-8 dziewczęta 
 Kat. B2: Szkoły Podstawowe klasa 4-8 chłopcy 
 Kat. C1: Szkoły Ponadpodstawowe kobiety 
 Kat. C2: Szkoły Ponadpodstawowe mężczyźni 
 Kat. D1: Seniorki 
 Kat. D2: Seniorzy 
 Kat. R: Kategoria rodzinna (liczy się suma najlepszych czasów w rodzinie 

dziecka i rodzica opiekuna) Zapisy do kategorii rodzinnej w biurze 
zawodów na stoku!!! 

 
 

4. Regulamin 
 

 Mistrzostwa obejmują 1 przejazd slalomu giganta 
 Kolejność startów (lista startowa) ustawiona zostanie alfabetycznie wg. 

nazwisk zawodników 

 Zawodnicy uczestniczą w Mistrzostwach korzystając z własnego ubezpieczenia 

NNW 
 Zawodnicy muszą posiadać kask narciarski i sprawdzony sprzęt narciarski 

 

5. Zapisy na zawody 
 

1. Zapisy na zawody odbywają się w formie elektronicznej i dostępne na stronie 
www.kpu.krosno.pl/narty w terminie od 31 stycznia do 10 lutego 2022 roku. 
Zapisy do kategorii rodzinnej w biurze zawodów na stoku!!! 

2. W zawodach może wziąć udział osoba, która poprawnie zarejestrowała się 

czyli 
wypełniła kwestionariusz zgłoszeniowy uczestnika zawodów na stronie: 
www.kpu.krosno.pl/narty wraz z podpisanym oświadczeniem o braku 
przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach. W przypadku osób 
niepełnoletnich 
kwestionariusz i oświadczenie musi podpisać rodzic lub opiekun prawny w 
biurze zawodów. Biuro zawodów czynne od 8.30 do 9.30 
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3. W przypadku rywalizacji w kategorii rodzinnej „R” dokonujemy 
dodatkowego zgłoszenia 

4. Osoby zapisane elektronicznie zgłaszają się do biura zawodów w celu 
pobrania numeru startowego według programu. Poszczególne kategorie 
o wyznaczonych godzinach. 

5. Kwestionariusz wypełniany jest poprzez stronę: www.kpu.krosno.pl/narty 
6. Osoby, które nie zapiszą się w formie elektronicznej będą mogły 

zapisać się na miejscu w biurze zawodów, ale ilość miejsc będzie 
ograniczona. 

 
 
 
 

6. Program 
8.30-9.30 Zgłoszenia do zawodów (biuro zawodów przy stoku) 
9.45 Rozdanie numerów startowych – Szkoły Podstawowe 
10.00 Start Szkoły Podstawowe 
10.15 Rozdanie numerów startowych – Szkoły Ponadpodstawowe 
10.45 Start Szkoły Ponadpodstawowe 
11.00 Rozdanie numerów startowych, seniorzy, seniorki 
11.30 Start Szkół Ponadpodstawowe, seniorów, 
seniorki po zakończeniu kategorii ognisko 

12.00 rozdanie nagród 
 

6. Sprawy organizacyjne 
 
Numery startowe będą zbierane po zakończeniu przejazdu 

 
7. Nagrody 

 
Dyplomy i medale w kategoriach indywidualnych, dyplom i puchar w kategorii 
rodzinnej. 

 

8. Ochrona danych osobowych 
 

1. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach 
przeprowadzenia 
Pucharu Prezydenta Miasta Krosna w Narciarstwie Alpejskim 

2. Administratorem danych osobowych będzie Karpacka Państwowa Uczelnia w 
Krośnie, 
38-400 Krosno ul. Rynek 1 

3. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane i przetwarzane 
zgodnie z warunkami 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016) 

4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w 
związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia, nazwiska 
uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 

5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania. 
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6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie 
jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie 
uniemożliwia udział w zawodach. Przez przekazanie do organizatora 
prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża 
zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych 
osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika 
informacji dotyczących Pucharu Prezydenta Miasta Krosna w Narciarstwie 
Alpejskim, 
a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne. Uczestnikowi 
przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym 
momencie kierując korespondencję na adres KPU w Krośnie. 

7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez KPU w Krośnie 
i zawarte w formularzu rejestracyjnym zostaną zapisane w sposób 
elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na 
całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań 
dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być 
wykorzystane przez 
Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w 
katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na 
wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z 
działalnością prowadzoną przez Organizatora. 

 
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje niniejszy Regulamin. 
2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zaznajomienia się z Regulaminem. 
3. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają, że nie 

istnieją żadne przeciwskazania medyczne do wzięcia udziału w zawodach 
oraz że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z 
udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną 
odpowiedzialność. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, 
ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią 
przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. 
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone 
szkody. 

5. Podczas uczestnictwa w biegu należy przestrzegać obowiązujących 
przepisów prawa (w tym przepisów związanych z reżimem sanitarnym). 

6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania 

przyczyn. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie. 
8. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 


