Regulamin Otwartych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego
w biegach narciarskich
Kurowice (tzw. Górka Kurowicka), dnia 12.02.2017 r.
UWAGA!
W przypadku braku śniegu, organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia zamiast biegów
narciarskich – konkurencji: otwarty cross przełajowy nordic walking na dystansie 3 000 m.
Współorganizatorzy
Powiat Łódzki Wschodni
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe „Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego”
przy wsparciu organizacyjnym Gminnego Klubu Sportowego „Miazga” Brójce.
Cel imprezy
Popularyzacja kultury fizycznej, aktywnego wypoczynku oraz narciarstwa biegowego i nordic
walking wśród mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego.
Integracja środowiska lokalnego poprzez sport i rekreację.
Zapewnienie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców.
Stworzenie warunków do powstawania inicjatyw i podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnych.
Wyłonienie najlepszych biegaczy narciarskich w Powiecie Łódzkim Wschodnim.
Termin i miejsce
12 lutego 2017 r. Kurowice w gminie Brójce (tzw. Górka Kurowicka).
Rozpoczęcie: 10.30 (zapisy do godz. 11.00).
Zgłoszenia
Więcej informacji udzielają: Piotr Mróz – tel. 604 222 627, Mirosław Sójka – tel. 663 650 517,
Zapisów należy dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej skanu na jeden
z podanych adresów e-mail: mirek_uc@wp.pl, e-mail: piotrmroz1@wp.pl lub złożenie jej w dniu
mistrzostw do p. Piotra Mroza lub p. Mirosława Sójki.
Nagrody
Za zajęcie I, II, III miejsca medale i drobne nagrody rzeczowe.
Uczestnictwo
W mistrzostwach mogą wziąć udział w szczególności mieszkańcy powiatu łódzkiego
wschodniego oraz chętni mieszkańcy innych powiatów, a uczestnictwo w mistrzostwach ma
charakter dobrowolny.
Dokonując zgłoszenia poprzez złożenie podpisanej deklaracji uczestnictwa, uczestnik
(a w imieniu osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny) oświadcza tym samym, że:
a) akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu mistrzostw,
b) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przeprowadzenia mistrzostw,
c) wyraża zgodę na zamieszczanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronach
internetowych i portalach społecznościowych administrowanych przez współorganizatorów oraz
Gminny Klub Sportowy „Miazga” Brójce,
d) stan jego zdrowia umożliwia mu udział w konkurencjach przewidzianych w ramach mistrzostw
i nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w mistrzostwach.
Przepisy konkurencji
Podczas trwania mistrzostw zostanie przeprowadzona konkurencja: bieg narciarski stylem
dowolnym, długość tras: – 1000 m i 2000 m, teren płaski. Udział: w szczególności dorośli, dzieci
i młodzież będący mieszkańcami powiatu łódzkiego wschodniego.
Obowiązuje podział na kategorie wiekowe i płeć.
Dziewczęta (Dz. 1) – rocznik 2006 i młodsze – dystans 1000 m
Chłopcy (Ch. 1) – rocznik 2006 i młodsi – dystans 1000 m
Dziewczęta (Dz. 2) – rocznik od 2005 do 2000 – dystans 1000 m
Chłopcy (Ch. 2) – rocznik od 2005 do 2000 – dystans 1000 m
Kobiety (K. 1) – rocznik 1977 i młodsze – dystans 2000 m
Mężczyźni (M. 1) – rocznik 1977 i młodsi – dystans 2000 m
Kobiety (K. 2) – rocznik 1976 i starsze – dystans 2000 m
Mężczyźni (M. 2) – rocznik 1976 i starsi – dystans 2000 m

Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe uczestników mistrzostw będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego” oraz
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Miazga” Brójce przetwarzają dane osobowe zawarte
w formularzu zgłoszenia do Otwartych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w biegach
narciarskich wyłącznie w celach organizacji, przeprowadzenia i promocji mistrzostw, w tym do
wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w mistrzostwach.
Postanowienia końcowe
Osoby uczestniczące w mistrzostwach obowiązane są do przestrzegania postanowień regulaminu.
W trakcie trwania mistrzostw uczestnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogło by zagrozić
bezpieczeństwu uczestników.
We wszystkich sprawach nieujętych regulaminem decydują współorganizatorzy mistrzostw,
za pośrednictwem Powiatowego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego
Wschodniego”, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu.
Organizator zabezpiecza obsługę przedmedyczną.
Regulamin jest wyłączną własnością organizatora. Jakiekolwiek wykorzystywanie go bez zgody
właściciela jest zabronione.
Uczestnicy powinni posiadać własny sprzęt biegowy; istnieje możliwość wypożyczenia kilku nart
biegowych, butów i kijów.
Udział w mistrzostwach jest bezpłatny.

