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XX JUBILEUSZOWE MISTRZOSTWA POLSKI 
BRANŻY GAZOWNICZEJ, NAFTOWEJ I CIEPŁOWNICZEJ 

W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM 
27.02-01.03.2020 r. 

Zakopane, Nosalowy Dwór Resort & SPA 
 

REGULAMIN IMPREZY 
1. Postanowienia ogólne 
 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany jako Regulamin) określa zasady uczestnictwa w imprezie 

organizowanej pod nazwą „XX JUBILEUSZOWE MISTRZOSTWA POLSKI BRANŻY GAZOWNICZEJ, 

NAFTOWEJ I CIEPŁOWNICZEJ W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM” w dniach 27.02-01.03 2020 roku. 

 2. XX JUBILEUSZOWE MISTRZOSTWA POLSKI BRANŻY GAZOWNICZEJ, NAFTOWEJ 

I CIEPŁOWNICZNEJ W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM to impreza (dalej zwaną Impreza) 

o charakterze szkoleniowo-rozrywkowym w połączeniu ze sportowymi zawodami 

w narciarstwie alpejskim. 

 3. Organizatorem  Imprezy jest Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji ALPEJCZYK z siedzibą 

w Jarosławiu (dalej zwany jako Organizator). 

 4. Celem Imprezy jest integracja środowiska narciarzy, upowszechnienie narciarstwa alpejskiego 

oraz propagowanie aktywnych form wypoczynku wśród pracowników i partnerów biznesowych 

spółek branży energetycznej. 

 5. Program Imprezy dostępny jest w serwisie internetowym pod adresem www.alpejczyk.pl. 

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy zawodów sportowych w dowolnym czasie. 

 7. Prawo interpretacji i zmiany Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.  

http://www.alpejczyk.pl/
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2. Warunki uczestnictwa w Imprezie 
 1. Uczestnictwo w Imprezie jest dobrowolne i zależy wyłącznie od osoby (dalej zwanej jako 

Uczestnik) decydującej się na wzięcie w niej udziału oraz oznacza akceptację przez Uczestnika 

postanowień Regulaminu. 

 2. Liczba miejsc na Imprezę jest ograniczona. 

 3. Każdy Uczestnik w pierwszym dniu otrzymuje opaskę na rękę, która uprawnia go do korzystania 

z atrakcji związanych z Imprezą. 

 4. Zniszczenie opaski potwierdzającej zakup akredytacji wymaga bezpośredniego zgłoszenia się 

Uczestnika do Organizatora w celu wydania nowej opaski. Uczestnik zobowiązany jest do 

dostarczenia zniszczonej opaski Organizatorowi. 

3. Zawody sportowe 
3.1. Termin i miejsce zawodów  

 1. Zawody sportowe zostaną przeprowadzone w dniu 28 lutego 2020 roku (piątek) na stoku Jurgów 

Ski w Zakopanem.  

 2. Zawody rozpoczną się o godzinie 10:00. 

3.2. Program i przebieg zawodów  

 1. Zawody narciarskie polegają na pokonaniu przygotowanej trasy z wyznaczonym slalomem 

slalom gigant – jeden przejazd), na stoku narciarskim wskazanym przez Organizatora. 

 2. Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach: 

 (1) Kobiety I rocznik do 1980 

 (2) Kobiety II rocznik 1979 i wcześniejszy 

 (3) Mężczyźni I rocznik do 1980 

 (4) Mężczyźni II rocznik 1979÷1970 

 (5) Mężczyźni III rocznik do 1969 i wcześniejsze 

  Prowadzona będzie również klasyfikacja drużynowa zakładów, firm lub spółek. Drużyny będą 

ustalane na podstawie zgłoszeń.  

  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności startu poszczególnych grup oraz łączenia 

grup w przypadku małej ich liczebności.  

 3. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym.  

 a. Kolejność startu poszczególnych grup zostanie ustalona w dniu weryfikacji i losowania.  

 b. Dla wszystkich grup wiekowych obowiązuje jeden przejazd slalomu giganta.  

 c. O miejscu decyduje lepszy czas uzyskany w jednym z dwóch przejazdów. 

 d. W klasyfikacji drużynowej o kolejności decyduje suma punktów uzyskana przez drużynę 

według następującego klucza: 

 - miejsce 1. 25 pkt  
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 - miejsce 2. 22 pkt 
 - miejsce 3. 19 pkt 
 - miejsce 4 17 pkt 
 - miejsce 5. 15 pkt 
 - miejsce 6. 13 pkt 
 - miejsce 7.  11 pkt 
 - miejsce 8. 9 pkt 
 - miejsce 9. 7 pkt 
 - miejsce 10. 6 pkt 
 - miejsce 11. 5 pkt 
 - miejsce 12. 4 pkt 
 - miejsce 13. 3 pkt 
 - miejsce 14. 2 pkt 
 - miejsce 15. 1 pkt 

 
 4. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga jury powołane przez Organizatora. 

 5. Zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymują nagrody sportowe w postaci dyplomów (miejsca 

od 1. do 6.) oraz medali i upominków (miejsca od 1 do 3). 

 6. Ewentualne protesty związane z wynikami zawodów będą przyjmowane do godziny 09:00 

29.02.2020 (sobota) w sekretariacie Imprezy. 

3.3. Pozostałe zasady obowiązujące podczas zawodów sportowych 

 1. Organizator na czas trwania zawodów sportowych wyodrębnia wyznaczone do tego celu miejsce 

na stoku narciarskim. 

 2. Organizator zapewnia w czasie zawodów pierwszą pomoc medyczną za pośrednictwem 

ratownika medycznego, wynajętego od właścicieli stoków narciarskich. 

 3. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych na wyznaczonych pierwotnie 

stokach, organizator zastrzega sobie możliwość realizacji części sportowej Imprezy w innej 

lokalizacji. 

 4. Od Uczestnika biorącego udział w zawodach sportowych wymagana jest pisemna zgoda 

o przyjęciu odpowiedzialności osobistej za udział w zawodach, którą Uczestnik zobowiązany jest 

podpisać podczas rejestracji uczestników.  

 5. Uczestnicy biorą udział w zawodach sportowych na własną odpowiedzialność, a Organizator nie 

ponosi winy w przypadku ewentualnego uszczerbku na zdrowiu. 

 6. Uczestnik biorący udział w zawodach powinien mieć na sobie ubranie sportowe wybrane we 

własnym zakresie. W trakcie zawodów uczestników obowiązuje stosowanie kasków ochronnych. 

 7. Od Uczestnika biorącego udział w zawodach sportowych wymaga się sportowego zachowania 

oraz rywalizacji w imię zasady fair play. 

 8. Uczestnicy zawodów otrzymują numery startowe, którymi legitymują się podczas zawodów 

(numer startowy jest przyznawany podczas losowania numerów w dniu 27 lutego 2020). 

W przypadku brak zwrotu numeru Organizatorowi obowiązuje opłata 50 PLN. 
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 9. Korzystanie z wyciągów i tras narciarskich poza wyznaczonymi miejscami przez Organizatora 

odbywa się na własną odpowiedzialność Uczestnika. 

 10. Zasady korzystania z wyciągów oraz reguły zachowania na stoku określa właściwy regulamin 

stoku wyznaczonego przez zarządcę stoku. 

4. Zasady bezpieczeństwa podczas Imprezy 
 1. Osoby uczestniczące w Imprezie zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający 

bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, przestrzegać postanowień Regulaminu, 

a w szczególności przestrzegać zakazu wnoszenia na imprezy (wieczorne i zawody sportowe) 

oraz posiadania: 

 a) napojów alkoholowych, 

 b) narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników imprezy, 

 c) broni, 

 d) materiałów wybuchowych oraz materiałów pożarowo niebezpiecznych, materiałów 

pirotechnicznych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych 

podobnie działających środków, 

 2. Każdy uczestnik Imprezy musi przestrzegać regulaminów obowiązujących w danych lokalizacjach 

(stoki narciarskie, hotel), w których organizowane jest wydarzenie. 

 3. Podczas zawodów sportowych zabronione jest: 

 a) przebywanie na terenie imprezy oraz jazda na wyciągach i trasach osobom w stanie 

nietrzeźwym lub po użyciu środków odurzających, 

 b) wnoszenie przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób. 

  Zarządzający terenem narciarskim lub osoba przez niego upoważniona może odmówić wstępu 

albo nakazać opuszczenie zorganizowanego terenu narciarskiego osobie, której zachowanie 

wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka 

odurzającego. 

 4. Prawo wstępu na wieczorne imprezy mają tylko Uczestnicy Imprezy na podstawie opaski 

poświadczającej akredytację Imprezy oraz przedstawiciele mediów posiadający akredytację na 

Imprezę. 

 5. Osoby nie przestrzegające ustaleń Regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych 

oraz informacyjnych zostaną usunięte z terenu Imprezy lub przekazane Policji. 

 6. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych tym Regulaminem decyzje 

podejmuje Organizator. 

 7. Za nieprzestrzeganie Regulaminu grozi odpowiedzialność karna. 
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ZARZĄD STOWARZYSZENIA 

MSiR ALPEJCZYK 

5. Ochrona prywatności 
5.1. Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika 

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018; Poz.1000) 

Organizator jest Administratorem danych osobowych zgromadzonych dla potrzeb 

zorganizowania i przeprowadzenia Imprezy. 

 2. Dane osobowe podane przez Uczestników, Organizator przetwarza jedynie w zakresie i celach 

niezbędnych: 

 a) do przeprowadzenia Imprezy, w tym do zakwaterowani Uczestników Imprezy, 

 b) dla zapewnienia bezpieczeństwa Uczestników podczas Imprezy, 

 c) dla skutecznej komunikacji z Uczestnikami Imprezy, 

 d) do ogłoszenia wyników zawodów sportowych. 

 3. Uczestnicy biorący udział w Imprezie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez Organizatora w zakresie określonym w punkcie 6.2. 

  Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych stosowane przez Administratora 

(Organizatora) są dostępne w serwisie internetowym pod adresem: www.alpejczyk.pl. 

5.2. Ochrona wizerunku Uczestników 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu Imprezy w formie zapisu 

fotograficznego, filmowego i dźwiękowego w celach dokumentacyjnych i promocyjno-

marketingowych.  

 2. Udział w Imprezie oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika na nieodpłatne utrwalenie swojego 

wizerunku w wyżej wskazanym zakresie oraz na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń 

terytorialnych i czasowych poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych 

w serwisach internetowych prowadzonych przez organizatora wyłącznie w celu organizacji 

i promocji wydarzenia jakim jest Impreza. 

 3. Uczestnicy akceptują postanowienie niniejszego Regulaminu i uznają, że w przypadku użycia ich 

wizerunku nie przysługują ̨im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawa do wynagrodzenia. 

 6. Szczegółowa Polityka Prywatności Organizatora dostępna jest w serwisie internetowym pod 

adresem www.alpejczyk.pl. 

http://www.alpejczyk.pl/?page_id=12452
http://www.alpejczyk.pl/?page_id=12452

