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REGULAMIN  VII MISTRZOSTW  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA  
DOLNEGO  ŚLĄSKA   W  NARCIARSTWIE  ALPEJSKIM 

Zieleniec 18.03.2023 r. 

Organizator tytularny zawodów: 

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa   

50-114 Wrocław ul. Odrzańska 22. 
 

Organizator techniczny zawodów: 

Investteam s.c., Winterpol S.A. 

Cel zawodów : 

Integracja środowiska, upowszechnienie kultury fizycznej i aktywności sportowej 

członków Izby i ich rodzin. 

Miejsce zawodów: 

Zieleniec  

 

Termin zawodów: 

18.03.2023 r.  (sobota) w godzinach od 9:00 do 15:00. 

 

Program Zawodów: 

• 9:00 do 9:45 odbiór numerów startowych  

• 9:45 do 10:15  oglądanie trasy  

(w zależności od warunków śniegowych dopuszcza się możliwość jednokrotnego 

ześlizgu wzdłuż trasy). 

• 10:30 start pierwszego zawodnika w I przejeździe, 

• 12:00 start pierwszego zawodnika w II przejeździe, 

• 13:00 zakończenie konkurencji, 

• 13:00 do 14:00 czas wolny – posiłek, 

• 14:00 zakończenie zawodów ,ogłoszenie wyników, wręczenie medali.  

* program minutowy może ulec zmianie 

 

Prawo startu: 

Inżynierowie i technicy budownictwa będący aktualnymi członkami DOIIB  

oraz członkowie ich rodzin mąż/żona, dzieci. Każdy członek Izby ma prawo zgłosić 

do uczestnictwa w zawodach współmałżonka lub 1 osobę towarzyszącą oraz dzieci 

pozostające na jego utrzymaniu (maksymalnie do 25 lat). 
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Zgłoszenia:  

Zgłoszenie udziału należy przesłać drogą elektroniczną na „Kartach zgłoszenia 

udziału” w zawodach, na adres e-mail: dos@dos.piib.org.pl  z podaniem: imienia i 

nazwiska, wieku, nr członkowskiego DOIIB, nr telefonu, adresu e-mail,  

a dla członków rodzin – stopnia pokrewieństwa. 

 

Uczestnictwo w zawodach odbywa się na własną odpowiedzialność osób 

biorących w nich udział. Osoby niepełnoletnie mogą startować pod opieką i na 

odpowiedzialność opiekunów; opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za 

zachowanie niepełnoletniego podczas zawodów.  

 

Uczestnicy, którzy zgłoszą akces uczestnictwa w zawodach i bez uzasadnienia nie 

wezmą  w nich udziału, poniosą konsekwencje w postaci  relegowania z innych 

imprez integracyjnych, sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Izbę. 

 

Informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane  

i administrowane przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa 

zgodnie z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, 

poz. 1000), oraz innymi właściwymi przepisami prawa w celach organizacji, 

przeprowadzenia i ogłoszenia wyników VII Mistrzostw  Inżynierów  Budownictwa  

Dolnego  Śląska  w  Narciarstwie  Alpejskim. 

 

Informujemy ponadto, że zawody będą filmowane oraz dokumentowane 

fotograficznie przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, a relacja  

z zawodów w postaci zdjęć oraz nagrań zostanie zamieszczona na stronach 

internetowych DOIIB pod adresem: www.tvdoiib.pl, www.dos.piib.org.pl, YOU 

TUBE, Facebook DOIIB oraz ewentualnie w czasopismach „Budownictwo 

Dolnośląskie” oraz „Inżynier budownictwa”. Uczestnictwo w zawodach jest 

równoznaczne z możliwością wykorzystania w sposób nieodpłatny, nieograniczony 

ilościowo, czasowo i terytorialnie wizerunku, głosu oraz wypowiedzi uczestników 

zawodów gdyby były one objęte zdjęciem lub nagraniem, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym. W każdym przypadku osoba której wizerunek został w ten sposób 

wykorzystany ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu w ww. zakresie w tym żądania jego 

usunięcia w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Brak zgody na 

wykorzystanie wizerunku jest jednoznaczny z niemożnością uczestnictwa w 

zawodach.  

 

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników zawodów zostały 

wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu. 

mailto:dos@dos.piib.org.pl
http://www.tvdoiib.pl/
http://www.dos.piib.org.pl/
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Opłaty startowe ( indywidualnie na miejscu dla organizatora technicznego): 
 
- członek DOIIB – 20,00 PLN/osoby 

- pozostali uczestnicy – 30,00 PLN/osoby 

- dzieci do lat 14 – zwolnione z opłat 

 

Kategorie wiekowe: 
 

DZIECI I MŁODZIEŻ :   

Grupa A – do 8 lat                              roczniki  do 2015 

Grupa B – od 9 do 17 lat włącznie.    roczniki  2014-2006 

Grupa C – od 18 do 25 lat włącznie.  roczniki  2005-1998 

 

KOBIETY  : 

Grupa D – powyżej  61 lat                  roczniki 1962 i powyżej 

Grupa E – od  41 do 60 lat  roczniki 1982-1963 

Grupa F – od  26 do 40 lat                 roczniki  1997-1983 

  

MĘŻCZYŹNI  : 

Grupa G – powyżej 64 lat                  roczniki 1958 i powyżej  

Grupa H – od  46 do 64 lat                roczniki 1977-1959 

Grupa I  – od  26 do 45 lat roczniki 1997-1978 

 
* podział grup wiekowych może ulec zmianie po zamknięciu listy zgłoszeń 

Sposób przeprowadzenia zawodów:  

a/ Prawo startu w zawodach maja zawodnicy na nartach, wyposażeni w kije 

narciarskie oraz kask (dopuszcza się start bez kijów narciarskich zawodników w 

grupie A) 

b/ Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są mieć założone numery 

startowe, koszt utraty numeru startowego – 100 zł. 

c/ Oglądanie trasy przejazdu tylko ześlizgiem z widocznym numerem startowym, w 

przypadku trudnych warunków śniegowych z boku trasy, (informację poda sędzia 

startowy)  

d/ Odbędą się dwa lub jeden przejazd slalomu giganta (zależnie od warunków 

atmosferycznych i ostatecznej liczby uczestników). 

e/ Numery startowe przydzielane są losowo (losowanie komputerowe) w grupach 

wiekowych 

f/ Start zawodników wyłącznie wg kolejnych numerów wg kolejności grup: dzieci 

A,B, kobiety D,E,F, mężczyżni G,H,I, młodzież C. 

g/ Zawodnik spózniony na start, startuje na końcu swojej grupy, w przypadku 

większego spóżnienia po starcie wszyskich grup na końcu przejazdu. 
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h/ Jazda po trasie poza startem w zawodach grozi dyskwalifikacją zawodnika. 

i/ Koszty przejazdów wyciągiem w trakcie trwania zawodów pokrywa organizator. 

Wyniki:  

a/ We wszystkich grupach zostanie ustalona kolejność miejsc wg rzeczywistego  

czasu przejazdu, biorąc pod uwagę lepszy czas przejazdu lub sumę dwóch przejazdów.  

b/ Przejazd jest ważny gdy uczestnik przejedzie światła wszystkich bramek.  

c/ Miejsca na podium wyłącznie dla członków Izby (nie dotyczy kategorii dzieci  

i młodzież).  

d/ Organizatorzy zapewniają elektroniczny pomiar czasu i fotooperatera. 

Dla zwycięzców zawodów w poszczególnych kategoriach przewidziane są medale 

oraz dyplomy uczestnictwa. Przewiduje się również opublikowanie wyników 

zawodów na stronie internetowej DOIIB, Facebook DOIIB. Zgłoszenie do udziału 

w zawodach jest uznane jako akceptacja powyższych postanowień regulaminu. 

 

Interpretacja Regulaminu:  

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Komitetowi Organizacyjnemu 

Mistrzostw powołanemu przez DOIIB. 

W przypadku zmiany warunków atmosferycznych, nie pozwalających na 

przeprowadzenie zawodów, termin zawodów może być przesunięty lub zawody 

zostaną odwołane. 

O wszelkich zmianach organizatorzy będą informować na stronie internetowej DOIIB: 

www.dos.piib.org.pl . 

 

Jury zawodów: 

Sędzia Główny – Maciej Ostrowski 

Kierownik zawodów – Marek Kaliński 

Biuro Zawodów – Barbara Rajca 

Biuro Zawodów – Tomasz Stojewski 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dos.piib.org.pl/
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Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna dla uczestników VII MISTRZOSTW  INŻYNIERÓW  

BUDOWNICTWA  DOLNEGO  ŚLĄSKA   W  NARCIARSTWIE  ALPEJSKIM 

1. Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą pod adresem: ul. Odrzańska 22, 50-114 

Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem 

REGON: 932882889, NIP: 8971679441 jest Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej 

Administratorem) osób uczestniczących w VII Mistrzostwach  Inżynierów  Budownictwa  Dolnego  

Śląska   w  Narciarstwie  Alpejskim, zwanych dalej łącznie Uczestnikami. 

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji VII Mistrzostw  

Inżynierów  Budownictwa  Dolnego  Śląska   w  Narciarstwie  Alpejskim. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia swojego uczestnictwa w VII Mistrzostwach Inżynierów  

Budownictwa  Dolnego  Śląska  w  Narciarstwie  Alpejskim.  

3. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych  

w pkt. 2 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu 

poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora wynika 

ze szczególnych przepisów prawa lub z prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 

4. W związku z realizacją VII Mistrzostw  Inżynierów  Budownictwa  Dolnego  Śląska   w  Narciarstwie  

Alpejskim, Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: 

a) Imię i nazwisko, nr członkowski, wiek, stopień pokrewieństwa – podanie danych jest konieczne w celu 

wypełnienia formularza zgłoszenia uczestnictwa, 

b) Adres e-mail i nr telefonu – przetwarzany jest w celu przekazania informacji dot. przebiegu i realizacji 

VII Mistrzostw  Inżynierów  Budownictwa  Dolnego  Śląska   w  Narciarstwie  Alpejskim,  

c) Wizerunek – przetwarzany jest na podstawie zgody Uczestnika w formie zdjęć oraz nagrań 

publikowanych na stronach i na profilach Administratora: www.tvdoiib.pl, www.dos.piib.org.pl, 

YouTube, Facebook DOIIB, w czasopismach „Budownictwo Dolnośląskie”, „Inżynier budownictwa” 

oraz może być udostępniony do wykorzystania innym podmiotom upoważnionym przez 

Administratora. 

5. Administrator będzie przetwarzał wizerunek Uczestników nie udzielających wywiadów podczas VII 

Mistrzostw  Inżynierów  Budownictwa  Dolnego  Śląska   w  Narciarstwie  Alpejskim, na podstawie art. 81 

ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym 

rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, 

krajobraz, publiczna impreza, nie wymaga uzyskania zgody.  

6. Źródłem przetwarzanych danych osobowych są Uczestnicy.  

7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest: 

a)  art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze, lub 

b)  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest organizacja i 

przeprowadzenie VII Mistrzostw  Inżynierów  Budownictwa  Dolnego  Śląska   w  Narciarstwie  

Alpejskim,  

c)  art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w określonych 

celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania. 

http://www.tvdoiib.pl/
http://www.dos.piib.org.pl/
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8. Dane osobowe Uczestników nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

w rozumieniu przepisów RODO.  

9. Administrator udostępnia dane osobowe podmiotom trzecim w tym Organizatorom technicznym o którym 

mowa w Regulaminie, wyłącznie na potrzeby właściwego przeprowadzenia zawodów. Poza 

wspomnianym dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom 

władzy i administracji, które posiadają umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub 

innym o ile osoba której dane dotyczą wyrazi na to zgodę.  

10. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania Podmiotom przetwarzającym dane na rzecz 

Administratora. Administrator powierza dane osobowe Uczestników firmom, które świadczą na jego rzecz 

usługi w zakresie związanym z realizacją VII Mistrzostw  Inżynierów  Budownictwa  Dolnego  Śląska    

w  Narciarstwie  Alpejskim. 

11. Dane osobowe Uczestników nie podlegają profilowaniu. 

12. Zgodnie z przepisami RODO, Uczestnicy mają prawo do:  

a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych,  

b) dostępu do swoich danych osobowych,  

c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,  

d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),  

e) ograniczenia przetwarzania,  

f) przenoszenia danych,  

g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,  

h) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

i) niepodlegania profilowaniu, 

j) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),  

z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO. 

13. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Jakub Szajdziński. Wszelkie zapytania, 

wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwane dalej 

Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: 

iod@dos.piib.org.pl lub w formie pisemnej na następujący adres Administratora: ul. Odrzańska 22, 50-114 

Wrocław. 

14. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać: 

a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie, 

b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia, 

c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań, 

d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy. 

 

 

 


