
  

                                                       

 

REGULAMIN 

ZAWODÓW KOLARSTWA GÓRSKIEGO  

„TAURON UPHILL JAWORZYNA KRYNICKA” 2018 

 
4 sierpnia 2018 r. Krynica-Zdrój 

 

 
 

I. Główne cele  

 

1. Zawody kolarstwa górskiego są wydarzeniem towarzyszącym imprezie pn.: „OGÓLNOPOLSKI 

DZIEŃ RATOWNIKA GÓRSKIEGO - KRYNICA ZDRÓJ 2018”. 

2. Mają na celu promocję aktywnych form spędzania czasu, przede wszystkim kolarstwa górskiego w 

zakątku Beskidu Sądeckiego.  

3. Zawodom przyświeca zasada sportowej rywalizacji w duchu FAIR PLAY. 

 

II. Organizator  

 

Fundacja Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 

ul. Józefa Piłsudskiego 65, 34-500 Zakopane,  

 Tel. + 48 501-650-267 

E-mail fundacja@gopr.pl 

Web    www.fundacja.gopr.pl 

 

Dyrektor Zawodów: Maciej Więcek 

 

III. Partner Główny ZAWODÓW KOLARSTWA GÓRSKIEGO  

 

TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

 ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40–114 Katowice 

 Internet: www.tauron.pl 

zwana dalej „Partnerem Głównym”  

 

IV. Termin i miejsce zawodów 

 

04.08.2018, Krynica-Zdrój (Deptak Główny) godzina 11:00– start honorowy* 

04.08.2018 Czarny Potok- Polana Izwór, godzina 11:30 – start ostry** 

04.08.2018 Szczyt Jaworzyny Krynickiej – Meta. 

 

 godz. 8:30 -10:30 – zapisy, weryfikacja zawodników i otrzymanie numeru startowego  

 godz. 11:00 - start honorowy 

 godz. 11:45 – start ostry 

 godz. 16:00 dekoracja zawodników 

 

 

V. Kategorie wiekowe  

 

Open kobiety od 18 lat  

Open mężczyzn od 18 lat  

 

 

http://www.fundacja.gopr.pl/
http://www.tauron.pl/


 

VI. Długość i  charakterystyka trasy 

 

1. Długość: 

  

10 km 

 

 

2. Charakterystyka: 

 

Zawody rowerowe „TAURON UPHILL Jaworzyna Krynicka” zlokalizowane są na terenie malowniczego 

Beskidu Sądeckiego, w paśmie Jaworzyny Krynickiej z najwyższym szczytem od którego pochodzi 

nazwa pasma, wznoszącego się na wysokości 1114 m n.p.m. 

Trasa o długości 10 km rozpoczyna się od ostrego startu w Krynicy – Zdrój nieopodal ulicy Szkolnej, po 

czym natychmiast wchodzi w las bardzo stronnym około 200 metrowym podjazdem, następnie łączy 

się z szlakiem niebieskim, który wznoszącym się zboczem góry przecina stok narciarski, a następnie 

prowadzi na Przełęcz Krzyżową (768 m n.p.m.). Kolejno trasa prowadzi grzbietem, po czym wychodzi 

z lasu na rozległe tereny nad Słotwinami. Dalej zalesionym grzbietem Bukowiny trasa wprowadza nas 

na Przysłup (1044 m.n.p.m), a następnie pod szczyt Runka (1082 m n.p.m.). Po skręcie w lewo szlak 

zmienia się z niebieskiego na czerwony, który kieruje się bezpośrednio na szczyt Jaworzyny Krynickiej. 

 

VII. Zasady rozgrywania Zawodów 

 

1. Przed wystartowaniem w Zawodach należy przedłożyć komisji sędziowskiej w Biurze Zawodów na 

2 godziny przed startem:  

a. dokument potwierdzający dane osobowe uczestnika w oryginale np.: dowód osobisty, prawo 

jazdy. 

b. podpisany formularz zgłoszeniowy w oryginale. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji przedstawionych dokumentów.  

3. Każdy z uczestników zawodów otrzyma numer startowy, uprawniający go do wstępu na teren 

zastrzeżony dla Organizatora i uczestników Zawodów. Numer startowy należy przypiąć do kierownicy 

roweru. Po weryfikacji o której mowa w punkcie VIII. Ust 1 Regulaminu każdy uczestnik otrzyma pakiet 

startowy.  

4. Każdy uczestnik Zawodów powinien stawić się na starcie z niżej wymienionym wyposażeniem:  

a. sprawny technicznie rower, posiadający 2 sprawnie działające hamulce,  

b. sztywny kask kolarski zapinany pod brodą,  

c. numer startowy, umieszczony na kierownicy (mocowanie na opaski zaciskowe). 

d. uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, organizator nie ponosi, odpowiedzialności za 

wypadki i szkody w trakcie zawodów jak również po upływie limitu czasu.  

5. Uczestnicy, którzy ustawią się na linii startu i nie będą posiadać wymaganego wyposażenia nie 

zostaną dopuszczeni do startu w Zawodach ale będą mogli wystartować po dostosowaniu sprzętu 

przed zakończeniem startu.  

6. Zawodnicy będą startować w odstępach 30 sekundowych (ostry start) 

7. Nad prawidłowym przebiegiem Zawodów czuwać będzie Skład Sędziowski z Sędzią Głównym, jako 

Przewodniczącym Składu na czele.  

8. Uczestnicy Zawodów są zobowiązani do przestrzegania zasad określonych w regulaminie zawodów 

kolarskich.  

9. Każdy z zawodników zostanie zaznajomiony z warunkami uczestnictwa w Zawodach (forma: start 

indywidualny co 30 sekund).  

10. Każdy z zawodników jest zobowiązany podporządkować się poleceniom Komisji Sędziowskiej, 

funkcjonariuszy Policji, Służby Leśnej oraz Organizatora.  

11. Uczestnik Zawodów podczas wykonywania manewrów zobowiązany jest do zachowania 

szczególnej ostrożności z uwzględnieniem zachowania innych uczestników. Każdy z zawodników jest 

obowiązany umożliwić swobodny przejazd pozostałym zawodnikom poruszającym się z większą 

prędkością. Zaleca się ostrzegać zawodników wyprzedzanych. 

 



 

VIII. Zgłoszenia  

 

1. Zgłoszenia zawodnicy dokonują:  

 

– na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Kopię wypełnionego 

i  podpisanego zgłoszenia należy wysłać na adres mailowy: fundacja@gopr.pl od 11.07.2018 roku  do 

03.08.2018 roku. Zawodnik jest obowiązany pobrać zgłoszenie i oświadczenie ze strony internetowej, 

wydrukować, wypełnić i podpisać.  

 

- oryginał podpisanego oświadczenia i zgłoszenia dokonanego przez zawodnika należy przekazać 

komisji sędziowskiej w biurze zawodów (namiot organizatora – Deptak Główny – Krynica Zdrój) w dniu 

zawodów na 2 godziny przed startem, w celu zakwalifikowania i otrzymania numerów startowych.  

 

- podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych w dokumencie wykluczy zawodnika 

z udziału w zawodach. 

-  limit miejsc wynosi 100 osób, przy czym decydująca jest kolejność potwierdzonych zgłoszeń. 

- w ramach przewidzianego limitu miejsc, 20 pakietów startowych zarezerwowane jest dla 

Pracowników Grupy TAURON. 

2. Warunkiem udziału w zawodach jest potwierdzenie dobrego stanu zdrowia i braku przeciwskazań 

medycznych. Ten fakt uczestnik potwierdza złożonym podpisem na formularzu zgłoszeniowym 

Organizatora.  

3. Warunkiem udziału w zawodach jest wyrażenie przez zawodnika zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zawodnika na potrzeby udziału zawodnika w zawodach i wydania nagród. Formularz 

zawierający odpowiednie oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.  

4. Zawodnik może wyrazić dobrowolną zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby 

promocji i marketingu Zawodów, Organizatora i Partnera Głównego Zawodów. Wzór oświadczenia 

zgody zawarty jest w formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wykorzystanie wizerunku 

zawodnika może nastąpić w szczególności w materiałach informacyjnych wydawanych przez 

Organizatora oraz Partnera Głównego Zawodów związanych z zawodami kolarstwa górskiego 

„TAURON UPHILL JAWORZYNA KRYNICKA”, ich organizacją i promocją, oraz w materiałach 

promujących wydarzenia towarzyszące zawodom (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały 

graficzne), także w latach przyszłych.  

5. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku zawodnika jest równoznaczne z nieodwoływalnym 

przeniesieniem na Organizatora majątkowych praw autorskich do relacji video lub/i zdjęciowej oraz 

wykorzystania ich na następujących polach eksploatacji:  

a) zwielokrotniania utworu fotograficznego drukiem i inną podobną techniką,  

b) wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnienia, o których mowa w punkcie a),  

c) publicznego wystawiania, wyświetlania i odtwarzania utworu fotograficznego,  

d) sporządzania cyfrowego zapisu utworu fotograficznego i wprowadzania go do Internetu jako formy 

rozpowszechniania,  

e) wprowadzania utworu fotograficznego do własnej elektronicznej bazy danych, w postaci 

oryginalnej, w całości lub części i udostępnianie w Internecie.  

Uczestnikom (oprócz nagród) nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności 

wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku i danych osobowych poszczególnych zawodników.  

6. Zasady przetwarzania danych osobowych zawodników, zostały zawarte w Załączniku nr 2 do 

Regulaminu. 

7. Zawodnicy/czki muszą spełnić wszystkie wymogi Regulaminu, aby móc startować w zawodach 

kolarstwa górskiego „TAURON UPHILL JAWORZYNA KRYNICKA”.  

 

IX. Wpisowe 

 

1. Wpisowe na rzecz Fundacji GOPR - zawody „TAURON UPHILL JAWORZYNA KRYNICKA” wynosi 25 zł. 

2. Pracownicy Grupy TAURON są zwolnieni z opłaty wpisowego. 

mailto:fundacja@gopr.pl


 

3. Wpłatę wpisowego zawodnik zobowiązany jest dokonać w biurze zawodów  

(namiot organizatora  – Deptak Główny – Krynica Zdrój) w dniu zawodów najpóźniej 2 godziny przed 

startem. 

 

 

X. Nagrody  

 

1. Każdy uczestnik Wyścigu otrzyma pamiątkowy medal.  

2. Uczestnicy nie mają prawa żądać zamiany nagrody rzeczowej na inną lub zamiany nagrody 

rzeczowej na równowartość pieniężną.  

3. Uczestnicy mogą odmówić przyjęcia nagrody bez konieczności podawania powodów 

odmowy, wówczas nagroda pozostaje własnością Organizatora. 

 

 

XI. Transport, ubezpieczenie, catering, nocleg  

 

Organizator nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem w Zawodach uczestnikom, osobom 

towarzyszącym biorącym udział w Zawodach. Wszelkie koszty między innymi: za wyżywienie, noclegi, 

koszty podróży, ubezpieczenie NW, leczenia - wymienione wyżej osoby pokrywają we własnym 

zakresie.  

 

 

 

XII. Postanowienia ogólne  

 

1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa w zawodach kolarstwa górskiego 

„TAURON UPHILL JAWORZYNA KRYNICKA”, poprzez rozmieszczenie na trasie zawodów punktów 

kontrolnych oraz służb ratunkowych GOPR. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu 

uczestników na zawody i powrotu z nich.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie zawodów. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne zaginione w miasteczku i w trakcie 

trwania zawodów.  

5. Zgłaszający wypełnia i podpisując formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie, akceptuje warunki 

niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w zakresie 

objętym mniejszym regulaminem.  

6. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za swój stan zdrowia oraz sprawność techniczną sprzętu 

wykorzystywanego do udziału w zawodach.  

7. Organizator oświadcza że w zakresie swojej odpowiedzialności cywilnej jest ubezpieczony (posiada 

ważną polisę ubezpieczenia OC).  

8. Zaleca się dodatkowe, dobrowolne indywidualne ubezpieczenie NW dla uczestników zawodów. 

9. Wszystkie wypadki na trasie zawodów i inne incydenty powinny być niezwłocznie zgłaszane 

przedstawicielom Organizatora.  

 

10. Uczestnicy oświadczają, że posiadają stan zdrowia umożliwiający start w zawodach kolarstwa 

górskiego. 

 

 

 

 

 

 

 



 

XIII. Postanowienia końcowe  

 

Nieznajomość regulaminu TAURON UPHILL JAWORZYNA KRYNICKA nie będzie uznawana przez 

organizatora za wytłumaczenie jego nieprzestrzegania. Każdy z zawodników winien znać niniejszy 

Regulamin i przestrzegać jego postanowień. 

  

 

 

 

 

 

PIECZĄTKI 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR ZAWODÓW KOLARSTWA GÓRSKIEGO „TAURON UPHILL JAWORZYNA KRYNICKA” 2018 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych podczas Zawodów 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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; 

(dalej: Rozporządzenie), informujmy, że: 

 

 

 

 

Administrator – Fundacja Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 

 

1. Administratorem danych osobowych (i) zawodników, zebranych w formularzach stanowiących 

załączniki do Regulaminu oraz zebranych podczas i w związku z kolarstwem górskim („Zawodami”) 

(w  szczególności, w postaci wizerunku i głosu zawodników, rodziców, i opiekunów zawartych na 

zdjęciach i w nagraniach audio-video) jest Fundacja Górskiego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego z siedzibą w  Zakopane 34-500, ul. Józefa Piłsudskiego 65, (dalej „Fundacja GOPR”). 

Z  Fundacją GOPR można skontaktować się poprzez adres email: fundacja@gopr.pl, telefonicznie 

pod numerem +48 501 650 267 lub pisemnie na adres siedziby Fundacji GOPR;  

2. Podane dane będą przetwarzane przez Fundacje GOPR w celach zapewnienia zawodnikom 

uczestnictwa w Zawodach, jak również w celach promocji Zawodów i podobnych imprez sportowych 

w organizowanych w latach kolejnych – na podstawie zgody zawodników i ich przedstawicieli 

ustawowych. Dane będą przetwarzane także w celach archiwalnych, informacyjnych, dowodowych 

i w celu rozpatrzenia reklamacji i udzielania na nie odpowiedzi - przetwarzanie danych jest niezbędne 

do zrealizowania prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, tj. przechowywania informacji 

na potrzeby ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, albo 

polubownego rozstrzygnięcia ewentualnego sporu zgłoszonego w formie reklamacji – podstawę 

prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia;  

3. Podane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

Fundacji GOPR, m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, agencjom marketingowym – przy czym 

takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Fundacją GOPR, wyłącznie 

w  zakresie i celu zgodnym z podanym w pkt 3. Dane mogą być także przekazywane poczcie polskiej 

lub kurierowi na potrzeby doręczenia odpowiedzi na reklamację. Dane osobowe uczestnika nie będą 

przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym;  



 

4. Podane dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji Zawodów 

i  uprawnień uczestnika wynikających z udziału w Zawodach jednakże nie dłuższy niż 5 lat od czasu 

ich pozyskania. Lang Team zaprzestanie przetwarzać dane wykorzystywane do celów promocyjnych 

wcześniej jeśli osoba, której dane dotyczą wycofa zgodę na przetwarzanie jej danych w tych celach;  

5. Podanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Zawodach jest konieczne. Podanie 

danych osobowych w celach promocyjnych jest dobrowolne;  

 

Administrator – TAURON Polska Energia 

 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w materiałach które zostaną zarejestrowane 

podczas lub w związku z Zawodami (w tym: wizerunku, głosu zawartych w materiałach zdjęciowych 

i  audio-video, imienia i miasto z którego pochodzi zawodnik) jest TAURON Polska Energia Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40–114 Katowice (dalej: TAURON). 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w TAURON: e-mail: wgt.iod@wsparcie-grupatauron.pl 

2. Dane osobowe, o których mowa w pkt 7 przetwarzane będą na podstawie zgody osoby, której 

dane dotyczą. Dane osobowe będą przetwarzane w celach promocyjnych i marketingowych 

TAURON, w tym informowania o Zawodach i TAURON UPHILL JAWORZYNA KRYNICKA  i ich 

ewentualnych kolejnych edycjach, które obejmować będą m.in. rozpowszechnianie i publiczne 

udostępnianie danych osobowych wszystkim gdziekolwiek się znajdują w Internecie (np. na stronach 

TAURON) oraz za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu, prasy, na billboardach, 

plakatach, ulotkach oraz w komunikacji wewnętrznej TAURON, w tym w intranecie TAURON, oraz 

w  publikacjach TAURON dotyczących programu TAURON UPHILL JAWORZYNA KRYNICKA;  

3. Podanie powyższych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Dane te 

będą przetwarzane do czasu wycofania zgody;  

4. TAURON może udostępnić dane osobowe: mediom społecznościowym na których upublicznione 

będą materiały, agencjom marketingowym i public relations obsługującym TAURON; podmioty te 

będą przetwarzały dane osobowe w imieniu TAURON;  

 

 

Prawa osób których dane dotyczą  

 

1. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda to osoba, której dane dotyczą, ma prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, w pewnych okolicznościach określonych Rozporządzeniem – usunięcia i ograniczenia 

przetwarzania;  

3. Uczestnikowi przysługuje również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji gdy 

podstawą takiego przetwarzania jest uzasadniony interes Lang Team.  

4. W zakresie, w jakim dane osobowe podane przez osobę, której dane dotyczą są przetwarzane na 

podstawie zgody – osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo do przenoszenia danych 

osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w  ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.  

5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w  szczególności 

w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia 

domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza 

Rozporządzenie;  

6. Jeśli administratorem danych jest Fundacja GOPR, w celu skorzystania z powyższych praw należy 

skontaktować się z Fundacją GOPR. Dane kontaktowe wskazane są w pkt 1 Administrator – Fundacja 

GOPR  powyżej;  



 

7. Jeśli administratorem danych jest TAURON, każda osoba, które dane dotyczą może skorzystać ze 

swoich praw o których mowa w pkt 11,12,14 powyżej kontaktując się z inspektorem ochrony danych 

osobowych TAURON na adres korespondencyjny jest TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna 

z  siedzibą w Katowicach przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40–114 Katowice, z dopiskiem na kopercie: 

„dane osobowe: „TAURON UPHILL JAWORZYNA KRYNICKA 2018” lub na adres email inspektora 

ochrony danych w Ferrero: e-mail: wgt.iod@wsparcie-grupatauron.pl w tytule wiadomości podając: 

„TAURON UPHILL JAWORZYNA KRYNICKA” 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* start wszystkich zawodników na wyraźny sygnał organizatora, wykonany w sposób widowiskowy. 

   Czas przejazdu trasy nie jest naliczany. 

** rozpoczęcie właściwego przejazdu zaplanowanej trasy zawodów wraz z naliczaniem czasu przejazdu. 
 


