Regulamin Zawodów Wrotkarskich
o Puchar Prezydent Gdańska 2022
TOR ROLKARSKI -GDAŃSK ALEJA WITOSA 11A
TERMIN
24 LIPCA /NIEDZIELA 2022 r.
/Hasło na 2022r : …
ROLKARZE ZAWSZE DOBRZE SIĘ BAWIĄ !!! /
1.Organizatorzy Półmaratonu:
-Stowarzyszenie Wrotkarskie „Gdańskie Lwy”,ul. Batalionów Chłopskich 39, 80-008
Gdańsk,Prezes- Julian Ziółkowski propagator i koordynator zawodów,Tel 515-390-900,
e-mail : julek1967@vp.pl
- Zawody zostały dofinansowane przez Urząd Miasta Gdańsk.
2.Cel imprezy:
-Promocja wrotkarstwa i rolkarstwa w Polsce,
-Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci ,młodzieży ,
-Promowanie okolic nadmorskich ,terenów należących do gminy i miasta Gdańsk,
-zainteresowanie mieszkańców miasta, gminy i gości dyscypliną sportu jakim jest
wrotkarstwo ,poprzez stworzenie im warunków do osobistego dopingowania zawodników,
-propagowanie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców i letników,
-integracja grup społecznych ,patologicznych i rodzin ubogich,
3.Biuro maratonu:
-biuro zawodów -24 LIPCA/niedziela
czynne od godz. 8,00 mieścić się będzie:
Tor Rolkarski ALEJA WITOSA 11A w Gdańsku .
4.Zapisy:
-drogą internetową przy pomocy Firmy odpowiadającej za pomiar elektroniczny
„Elektronicznezapisy.pl ”. Zapisy przez Internet będą przyjmowane do dnia 23.07.2022 DO
GODZ 9,00,
-w dniu zawodów –biuro zawodów
.Opłaty startowe : NIEODPŁATNIE !!!

5.Dystanse i godziny startów :
długość toru ok 250 metrów ,szerokość 4 metry ,nawierzchnia bitumiczna / asfalt.
Starty rozpoczynają się od godz 10,00 wg następującej kolejności :
a/ Junior F rocznik 2016 i młodsi dla dzieci które potrzebują pomocy rodziców lub
opiekunów -1 okrążenie
b/Junior F rocznik 2016 i młodsi -1 okrążenie
c/ Junior E rocznik 2014-2015 – 1 okrążenie
d/ Junior D rocznik 2012-2013 – 2 okrążenia
e/ Junior C ./młodzik/ rocznik 20010-2011 -2okrążenia
f/ Kadet -Junior Młodszy rocznik 2008-2009- 3 okrążenia
g /Junior B /Junior/rocznik 2006-2007 - 3 okrążenia
h/ Junior A /mlodzieżowiec/ rocznik 2004-2005 – 4 okrążenia
Zasady startów :
Zawodnicy kategorii JUNIOR - F /z rodzicami / -startują RAZEM z podziałem na
dziewczynki i chłopców .Dziewczynki starują jako pierwsze, Zawodnicy startują tylko raz.
JUNIOR – F startują RAZEM z podziałem na dziewczynki i chłopców .Dziewczynki starują
jako pierwsze, Zawodnicy startują tylko raz,
JUNIOR E startują RAZEM z podziałem na dziewczynki i chłopców .Dziewczynki starują
jako pierwsze, Zawodnicy starują tylko raz.
JUNIOR -D ,C,B,A oraz KADECI będą startowali maksymalnie po czterech ,najpierw
startują dziewczęta potem chłopcy .
Przykład : dziewcząt kategorii JUNIOR -C do zawodów przystąpiło 13 .Będą więc startowały
Faza Eliminacyjna
pierwsza seria -3 dziewczęta ,
druga seria -3 dziewczęta
trzecia seria-4 dziewczęta
czwarta seria -4 dziewczęta
Faza Półfinałowa :
do fazy kwalifikują się zawodniczki z najlepszymi 8 czasami ,
pierwsza seria -4 dziewczęta , z czasami z miejsca5-8 przy czym zawodniczka ,która
osiągneła 5 czas startuje z pola nr 1 ,zawodniczka z 6 czasem z pola nr 2 itd.
druga seria -4 dziewczęta , z czasami z miejsc 1-4 przy czym zawodniczka ,która osiągneła 1
czas startuje z pola nr 1 ,zawodniczka z 2 czasem z pola nr 2 itd.
pole nr 1 jest usytuowane jako pierwsze od wewnętrznej krawędzi toru na starcie .

Faza Finałowa
do fazy kwalifikują się zawodniczki z najlepszymi 4 czasami przy czym zawodniczka ,która
osiągnęła 1 czas startuje z pola nr 1 ,zawodniczka z 2 czasem z pola nr 2 itd.

Ilość startów wg ilości zawodników :
dla ilości do 4 zawodników jest Faza Finałowa.
dla ilości od 5 do 10 zawodników jest Faza Eliminacyjna i Faza Finałowa,
dla ilości od 11 do 20 i więcej zawodników jest faza Eliminacyjna ,Faza Półfinałowa i Faza
Finałowa

6.Udział w zawodach:
W zawodach może wziąć udział każdy KTO podpisze oświadczenie o zdolności i braku
przeciwwskazań do biegu ,a także zapoznał się z Regulaminem i zaakceptuje go .Dzieci do
18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na start w zawodach.
7.STRONA ZAPISÓW elektronicznych:
-Zapewnia „ELEKTRONICZNEZAPISY,,
8.Zasady uczestnictwa:
-Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do startu w kasku ochronnym,
-wskazane są także ochraniacze na ręce i nogi,
-podczas zawodów uczestnik powinien stosować się do poleceń sędziów i Organizatorów
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i przebieg zawodów a także służb porządkowych ,
-za skracanie trasy zawodnik zostanie zdyskwalifikowany,
-obowiązuje szeroko pojęte sportowe zachowanie zawodników !
-ostateczna decyzja w rozwiązywaniu sporów i interpretacja niniejszego Regulaminu należy
do Organizatora zawodów,
Za niesportowe zachowanie Sędzia może ukarać zawodnika Upomnieniem lub Wykluczeniem
z następnych startów .
-Zabroniony jest start na nartorolkach !.
9. Nagrody:
każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy upominek i medal, dla najlepszych czekają
atrakcyjne nagrody !!!
:

10.Wręczenie nagród odbędzie się na terenie toru //Dekoracja dzieci nastąpi :
dla Junior -F /z mamą/ ,Junior – F ,E po starcie Junior-E ,
dla Junior – D,C,B,A i Kadet po startach Juniora- A czyli na końcu zawodów.
11.Odbiór pakietu startowego.
Każdy uczestnik zawodów przy odbiorze pakietu startowego ,legitymuje się Dowodem
Osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem ,podpisuje Oświadczenie o braku
przeciwwskazań jego dziecka/podopiecznego do udziału w zawodach i akceptacji
Regulaminu.

12.Każdy zawodnik startujący w Zawodach wrotkarskich o Puchar Prezydent Gdańska
powinien ubezpieczyć się indywidualnie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i
Odpowiedzialności Cywilnej -NNW i OC.
Organizator Zawodów jest Ubezpieczony Polisą OC .

13.Każdy zawodnik podpisuje również oświadczenie o możliwości wykorzystania jego
danych osobowych przez Organizatorów zawodów w celach marketingowych związanych z
imprezą rolkarską .Ponadto nie będzie miał roszczeń do wynagrodzeń w przypadku publikacji
zdjęć, filmów ,wywiadów w radio ,TV ,Internecie ,gazetach i innych środkach masowego
przekazu z jego udziałem. Proszę czytać punkt nr 23 RODO .
14.Przewidziany limit 150-u uczestników
15.Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia dystansu zawodów bądź ich odwołania
nie z jego winy.
16.W innych sprawach obowiązuje regulamin PZSW oraz Kodeks Cywilny.
17.Rodo
Przetwarzanie danych osobowych Uczestnik Zawodów Wrotkarskich o Puchar Prezydent
Gdańska, przekazując organizatorom kartę zgłoszenia uczestnika akceptuje niniejszy
regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych. Dane
osobowe uczestnika, przetwarzane będą jedynie w zakresie i celu niezbędnym dla
prawidłowej organizacji w/w imprezy. Dane osobowe zwycięzców oraz klasyfikacja
końcowa współzawodnictwa publikowana będzie na stronie internetowej organizatora, tablicy
ogłoszeń w siedzibie organizatora oraz w materiałach prasowych, reklamowych i
promocyjnych II Wiosennego Gdańskiego Półmaratonu Wrotkarskiego o Puchar Prezydent
Gdańska
Administratorem danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia zawodów
wrotkarskich jest STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY Z SIEDZIBĄ
80-008 GDAŃSK UL BATALIONÓW CHŁOPSKICH 39
Podstawą prawną przetwarzania są przepisy art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 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 z dnia 04.05.2016r . Nr 119/1)
tzw. „RODO”.
Dane osobowe uczestnika mogą być udostępniane innym podmiotom realizującym zadania
na rzecz Administratora Danych Osobowych, w związku z organizacją Zawodów
Wrotkarskich O PUCHAR PREZYDENT GDAŃSKA tylko w przypadku i zakresie w jakim
przekazanie tych danych będzie niezbędne dla prawidłowej organizacji współzawodnictwa.
Osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu
do treści przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji o celu ich przetwarzania,
informacji o odbiorcach innych niż Administrator Danych Osobowych, a jeśli dane osobowe
nie pochodzą od jej samej, ma prawo uzyskać informacje dotyczące źródła tych danych.
Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo w
każdym momencie cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
żądania ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia danych. Cofnięcie zgody lub złożenie
któregokolwiek żądania wymienionego wyżej nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody lub złożeniem żądania. Cofnięcie
zgody na przetwarzanie lub publikację danych osobowych, złożenie żądania usunięcia
danych, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania będzie skutkować
brakiem możliwości uczestnictwa w Zawodach Wrotkarskich O PUCHAR PREZYDENT
GDAŃSKA
. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Zawodów
Wrotkarskich O PUCHAR PREZYDENT GDAŃSKA lub 5 lat w przypadku rozliczeń
finansowych i podatkowych. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane jedynie do celów
archiwizacyjnych, statystycznych oraz sprawozdawczości.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu
przetwarzania jej danych osobowych. Skargi można składać za pośrednictwem Inspektora
Ochrony Danych lub bezpośrednio na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki
2, 00-193 Warszawa. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony
Danych, do którego osoba, która wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych może
wystąpić z wnioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony
Danych jest dostępny pod adresem email: inspektor.abi2@gmail.com.
18.Życzymy wszystkim miłej zabawy .

