
REGULAMIN ZAWODÓW NA TORZE PRZESZKÓD „OLIMP” 
 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniu o charakterze sportowym organizowanym przez 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo. 

2. Dla celów promocji tego wydarzenia sportowego używa się określenia Tor przeszkód „OLIMP”. 

3. Stroną promującą ̨to wydarzenie sportowe jest www.gosir.dopiewo.pl oraz portale społecznościowe. 

4. Udział w każdym wydarzeniu sportowym jest całkowicie dobrowolny. 

5. Aktywny udział w każdym wydarzeniu sportowym jest możliwy wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią 

niniejszego Regulaminu i jego akceptacją oraz wyrażeniu odpowiednich zgód, złożenia odpowiednich oświadczeń  

i akceptacji wszystkich warunków uczestnictwa. 

6. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika jest obowiązkowe. 

II. CELE 

Celem jest organizacja wydarzenia sportowego na pograniczu sportu ekstremalnego i masowego, mającego na celu 

popieranie i propagowanie aktywności ruchowej, które wymaga połączenia: 

1. Umiejętności pochodzących z różnych dziedzin aktywności fizycznej;  

2. Rywalizacji z umiejętnością i chęcią współpracy; 

3. Wysiłku fizycznego z dobrą zabawą. 

III. ORGANIZATOR 

Organizatorem zawodów na Torze przeszkód „OLIMP” jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 

1a, 62-070 Dopiewo. 

IV. CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW 

ZAWODY NA TORZE PRZESZKÓD „OLIMP” - to wydarzenia nastawione na dobrą zabawę, do której pretekstem jest 

wysiłek fizyczny i rywalizacja o miano „NAJSZYBSZEGO ZAWODNIKA”. Na trasie znajdują się przeszkody, które 

weryfikują sprawność, skoczność, siłę i odporność psychiczną uczestników.  

UCZESTNIK – to osoba fizyczna biorąca udział w wydarzeniu sportowym, po spełnieniu wszystkich niezbędnych 

formalności opisanych w niniejszym Regulaminie lub innych warunków wskazanych przez Organizatora. Udział  

w zawodach na Torze przeszkód „OLIMP” wymaga sprawności fizycznej, odporności psychicznej i wytrwałości. Udział  

w takich wydarzeniach sportowych niesie za sobą znane i nieprzewidziane ryzyko fizycznych obrażeń lub/i śmierci, 

choroby lub/i zniszczenia lub utraty osobistej własności. Udział w wydarzeniach sportowych jest całkowicie 

dobrowolny i wynikający z wolnej woli Uczestnika, który musi zaakceptować każde i całe ryzyko oraz wyrazić zgody  

i potwierdzić, że jego udział w każdym z wydarzeń następuje z własnej, nieprzymuszonej woli i jest całkowicie 

dobrowolny, niezależnie od tego, co zostało mu zasugerowane w jakikolwiek sposób. Uczestnik ma pełne prawo 

wyboru i może w każdej chwili odstąpić od realizacji uczestnictwa, począwszy od startu. Uczestnik nie musi 

uczestniczyć w żadnym ćwiczeniu, przeszkodzie i może się wycofać z uczestnictwa w każdym dowolnym momencie. 

Uczestnik sam decyduje o tym, czy jego stan zdrowia, kondycja, czy inne uwarunkowania umożliwiają mu udział  

w wydarzeniu lub jego części. 

V. TERMIN I MIEJSCE WYDARZEŃ 

1. Wydarzenie sportowe odbywać się będzie 3 września na obiekcie kompleksu boiska ORLIK 2012 w Skórzewie przy 

ul. Kozierowskiego 1. 

2. W wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy zarejestrowani do udziału w zawodach zgodnie  

z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn żałoby narodowej, działania siły wyższej lub 

rozporządzenia administracyjnego. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje prawo do przepisania się na inne 

zawody w tej samej formule. 

VI. UCZESTNICTWO 

1. W imprezie mogą brać udział osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.  

2. Prawo startu w zawodach nazwanych Tor przeszkód „OLIMP” mają również osoby, które najpóźniej w dniu ich 

rozpoczęcia ukończą 15 lat, pod warunkiem złożenia w dniu rozpoczęcia wydarzenia sportowego w biurze zawodów 

zgody na uczestnictwo w wydarzeniu podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika (osobista obecność Opiekuna  

i Uczestnika w biurze zawodów oraz potwierdzenie tożsamości dokumentem ze zdjęciem są obowiązkowe). Wzór 

oświadczenia o wyrażeniu zgody stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

http://www.gosir.dopiewo.pl/


3. Warunkiem udziału w każdym wydarzeniu sportowym jest każdorazowo:  

a) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu; 

b) Akceptacja udziału na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające  

z charakteru i długości biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia; 

c) Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, 

o którym mowa powyżej; 

d) Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku 

Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów. 

4. Wzór oświadczenia zawierającego zgody, o których mowa w ust. 3 lit. c-d, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

VII. KATEGORIE 

Zawody rozegrane zostaną w następujących kategoriach wiekowych 

• KAT. M20: 15-20 LAT MĘŻCZYŹNI 

• KAT. K20: 15-20 LAT KOBIETY 

• KAT. M30: 21-30 LAT MĘŻCZYŹNI 

• KAT. K30: 21-30 LAT KOBIETY 

• KAT. M40: 31-40 LAT MĘŻCZYŹNI 

• KAT. K40: 31-40 LAT KOBIETY 

• KAT. M50: 41-50 LAT MĘŻCZYŹNI 

• KAT. K50: 41-50 LAT KOBIETY 

• KAT. M +50: +50 LAT MĘŻCZYŹNI 

• KAT. K +50: +50 LAT KOBIETY 

W przypadku uzyskania takiego samego czasu przez dwóch/kilku uczestników, wyższe miejsce zajmie starszy 

zawodnik. 

VIII. ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

1. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących formach: 

a) Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, 

b) Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom Organizatora egzemplarza lub kopii, na której utrwalono 

wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie, 

c) Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,  

d) Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 

e) Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

f) Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,  

g) Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, 

h) Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w zawodach w postaci zdjęć z toru. 

2. Rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w pkt. 8 powyżej odbywa się w oparciu o zezwolenie, o którym 

mowa w art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zezwolenie jest udzielone przez 

Uczestnika poprzez akceptację niniejszego Regulaminu: 

a) podczas ew. zapisu online na zawody na stronie www.gosir.dopiewo.pl,  

b) podczas akceptacji online oświadczenia na stronie www.gosir.dopiewo.pl,  

c) podczas podpisania oświadczenia w formie papierowej przed startem. 

Zezwolenie udzielone przez Uczestnika w powyższy sposób jest oświadczeniem woli wyrażonym w rozumieniu art. 60 

k.c. w związku z art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych. 

Oświadczenie woli – zezwolenie nie może być swobodnie cofnięte po wyrażeniu i zrealizowaniu wydarzenia, gdyż 

zgodnie z art. 61 § 1 zd. 2 k.c. odwołanie oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem 

lub wcześniej. 

3. Przetwarzanie wizerunku Uczestnika nie narusza przepisów RODO i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

zgodnie z którym: „Przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”. 



4. Lista oficjalnych partnerów Organizatora i sponsorów, którzy mogą publikować wizerunek Uczestnika dostępna jest 

na stronie internetowej Organizatora. 

IX. ŚWIADCZENIA 

Każdy z Uczestników otrzymuje: 

a) prawo wzięcia udziału w zawodach; 

d) upominek dla zwycięzcy danej kategorii (za 1 miejsce). 

X. BEZPIECZEŃSTWO 

1. Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie zawodów.  

W szczególności Organizator zapewnia dostęp do podstawowej pomocy medycznej w razie urazów powstałych  

w trakcie lub w związku z zawodami. 

2. Ze względu na charakter zawodów, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem otarć, zadrapań, a także drobnych 

ran powierzchniowych podobnego typu. Warunki atmosferyczne mogą sprzyjać urazom kończyn, przemoczeniu,  

a także hipotermii. Odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu ponosi wyłącznie 

Uczestnik. Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 

3. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z toru zawodników, którzy w jego 

ocenie wymagają interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania organizmu lub opieki w innym zakresie. 

4. Przez wzgląd na bezpieczeństwo pozostałych Uczestników zakazuje się startu w butach kolcach lub butach z kolcami. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który znajduje się w stanie po 

spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, w stroju zagrażającym bezpieczeństwu (m.in. buty  

z kolcami), a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych 

Uczestników, przedstawicieli Organizatora, sponsorów i partnerów wydarzenia. 

6. Na terenie imprezy mogą przebywać wyłącznie uczestnicy biegu i jego obsługa. 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe Użytkownika, dobrowolnie przez niego przekazane, będą przetwarzane tylko i wyłącznie po 

zaznajomieniu się z poniższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz po wyrażeniu zgody na ich 

przetwarzanie w formie oświadczenia.  

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie,  

ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo, NIP: 7772954039 (dalej: Administrator).  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora jest możliwy za pomocą adresu e-mail: 

gosir.iod@dopiewo.pl.  

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale 

niezbędne do realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu imprezy pod nazwą Zawody na Torze przeszkód 

„OLIMP” w dniu 3 września 2022 roku w godzinach 14.00–18.00 w miejscowości Skórzewo, ul. Kozierowskiego 1 na 

terenie „Orlika 2012”. 

4. W celu właściwej realizacji usługi, o której mowa w pkt. 3 powyżej, podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną 

dodatkowo powierzone bezpośrednio do podmiotów wskazanych w pkt. 10 poniżej.  

5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji jednego celu, 

jakim jest realizacja usługi, o której mowa w pkt. 3.  

6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika.  

7. Przetwarzane są kategorie Pani/Pana danych osobowych podane w formularzu.  

8. Pan/Pani jako Użytkownik ma prawo:  

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych,  

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego.  

10. Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone naszym partnerom. 

11. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkowników właściwym 

organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę 

prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.  
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12. Poza przypadkami wskazanymi w pkt. 11 powyżej, informacje dotyczące Użytkowników nie zostaną ujawnione 

żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane dotyczą.  

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane i nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.  

14. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez cały czas świadczenia usługi, o której mowa w pkt. 3 powyżej oraz 

podlegają usunięciu z bazy danych Administratora oraz podmiotów zewnętrznych, o których mowa w pkt. 10 powyżej, 

po okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji usługi, o której mowa w pkt. 3 powyżej.  

15. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w systemie, w którym zastosowano środki techniczne  

i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach 

powszechnie obowiązującego prawa. UWAGA! Powyższa treść dot. przetwarzania danych osobowych musi być 

podpisana przez uczestnika biegu lub marszu przy odbiorze pakietu startowego. 


