
 

      
 

Regulamin  

Zawody na Wyciągu Nart Wodnych - Slalom 

 
      

1. Organizator: 
 

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie 
ul. mjr. Sucharskiego 15 
16-300 Augustów 
tel. 87 643 67 58 

www.basenaugustow.pl/nartywodne 

 

UKS MOS Augustów  

ul. Zarzecze 1 

16-300 Augustów  

tel. 796550140 
 

2. Data zawodów: 
 

04.06.2022 r. 
 

3. Miejsce zawodów: 
 

Wyciąg Nart Wodnych w Augustowie 
ul. Zarzecze, 16-300 Augustów 
 

4. Uczestnictwo: 
 

Uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w zawodach muszą podpisać oświadczenia o starcie w zawodach. W 

przypadku osób niepełnoletnich obowiązkowe oświadczenie opiekuna na start. 
 

Zawody zostaną rozegrane w formule 2 rund zgodnie z regulaminem PZMWiNW w Slalomie. Najlepszy 

wynik z 2 rund będzie liczony do klasyfikacji końcowej zawodów. Prędkość początkowa w każdej kategorii 

wiekowej będzie wynosić 25km/h.  
 

5. Kategorie: 
 

Zawody zostaną przeprowadzone w następujących kategoriach wiekowych: 

Open  (kobiety i mężczyźni) 
U-15   (dziewczęta i chłopcy) 
 

6. Rodzaj wyciągu: 
 

Rixen Cableway (czterosłupowy) 
 

http://www.basenaugustow.pl/nartywodne


7. Zgłoszenia: 
 

Zapisy w dniu zawodów w kasie na wyciągu w Augustowie od godz. 10:00 do godz. 10:30 lub drogą 

elektroniczną do dnia 3-go czerwca 2022 r. na adres mailowy: rafal.jeruc@gmail.com  
 

8. Nagrody: 
 

Statuetki oraz dyplomy za I, II i III miejsce, 
Dyplomy dla wszystkich uczestników za udział w zawodach, 

Statuetka dla najmłodszego uczestnika zawodów. 
 

9. Harmonogram: 
 
Sobota   4-ty czerwca  10:00 - 10:30  Zapisy 

                                                          10:30 – 12:00  I runda – slalom 
                                                12:00 – 12:30  pokazy jazdy figurowej oraz wakeboard 
                                                12:30 -  14:00  II runda – slalom  

                                                14:00 Zakończenie zawodów i wręczenie nagród 
 

 
 

10.  Wprowadza się klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie RODO, 

stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 

11. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu związanych z 

procesem organizacyjnym Zawodów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Załącznik nr 1 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, 
informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych (dalej jako „ADO”) Pani/Pana/Uczestnika jest Centrum Sportu i Rekreacji 
w Augustowie mieszczący się przy ul.  ul. mjr. Sucharskiego 15 reprezentowane przez Dyrektora CSiR (dalej ja-
ko „Ośrodek”). Z ADO można się skontaktować przez telefon (87) 643 67 58 oraz za pomocą poczty elektro-
nicznej: info@basenaugustow.pl 

2. Został Powołany inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicz-
nej: kontakt.itrs@gmail.com  

3. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika przetwarzane będą w celu uczestnictwa i promocji Zawodów 

Na Wyciągu Nart Wodnych – Slalom w dniach 04-05.06.2022 r. zgodnie z dobrowolnie wyrażoną 

zgodą z art. 6 ust. 1 lit. a) na: 

a) przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu ema-

il oraz wizerunku i ich publikacji na oficjalnej stronie internetowej ADO, portalu społecz-

nościowym Facebook i publikacji w prasie i ich portalach, 

b) nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego, 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika przysługuje Pani/Panu pra-

wo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, usunięcia, jeśli przetwarzanie 

odbywa się za wyrażoną wcześniej zgodą, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobo-

wych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli dane przetwa-

rzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oso-

bowych w dowolnej chwili. 

Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego roz-

porządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. mają Państwo prawo wniesie-

nia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Odbiorcą danych będzie hosting oficjalnej strony internetowej CSiR w Augustowie, Facebook Inc. 

oraz strony i profile społecznościowe współorganizatorów ADO nie zamierza przekazywać danych 

osobowych innym podmiotom poza organami upoważnionymi do tego na podstawie przepisów pra-

wa lub jest konieczne w sytuacji żywotnego interesu osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 

1. lit d) RODO.  

6. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

podlegały automatycznemu profilowaniu. 

7. ADO nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynaro-

dowej z wyjątkiem danych publikowanych na oficjalnym profilu społecznościowym administratora - 

Facebook (USA).  

8. Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie 30 dni od zakończenia zawodów lub do 

wycofania zgody.  

9. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej uczestnictwo w biegu nie 

jest możliwe bez ich podania. 
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