
ZARZĄDZENIE NR 0050.0508.2021 
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 17 grudnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu zawodów narciarskich o Puchar Wójta Gminy Ornontowice 

Na podstawie art. 33 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372, 1834.) 

zarządza się co następuje: 

§ 1. Przyjąć regulamin zawodów narciarskich o Puchar Wójta Gminy Ornontowice, który stanowi załącznik 
dla zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Komunalnego. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

   

   

Wójt Gminy Ornontowice 
 
 

mgr Marcin Kotyczka 
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Załącznik do zarządzenia Nr 0050.0508.2021 

Wójta Gminy Ornontowice 

z dnia 17 grudnia 2021 r. 

REGULAMIN 
ZAWODÓW NARCIARSKICH O PUCHAR WÓJTA GMINY ORNONTOWICE 

Cel zawodów: 
1. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez popularyzację jazdy na nartach oraz desce snowboardowej. 

2. Integracja rodzin, dzieci, młodzieży oraz lokalnej społeczności poprzez sport. 

Organizator: Urząd Gminy w Ornontowicach. 

Termin i miejsce zawodów:  
Zawody odbędą się 05.02.2022 r. o godzinie 10:00 na stacji narciarskiej "Złoty Groń" w Istebnej Zaolzie 

1628, 43-470 Istebna. 

Zgłoszenia:  
Uczestnictwo w zawodach przewidziane jest tylko dla mieszkańców Gminy Ornontowice. Osoby pełnoletnie 

do dnia 21.01.2022 r. mogą dokonać zapisów w Referacie Komunalnym w budynku Urzędy Gminy 
ul. Zwycięstwa 26 a, 43-178 Ornontowice za pomocą formularzy wg wzorów lub przez pocztę tradycyjną na  
adres Urząd Gminy Ornontowice ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice, z dopiskiem "Zawody narciarskie". 

1. Deklaracja uczestnictwa dziecka w Zawodach Narciarskich o Puchar Wójta Gminy Ornontowice wraz 
z zgodą na przetwarzanie wizerunku - załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu, 

2. Deklaracja uczestnictwa w Zawodach Narciarskich o Puchar Wójta Gminy Ornontowice wraz z zgodą na 
przetwarzanie wizerunku - załącznik nr. 2 do niniejszego regulaminu. 

Sposób wyłonienia zwycięzców: 
1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie zajętych miejsc w zjeździe na nartach następujących 

kategoriach wiekowych: 

1) K1 – dzieci z rocznika 2015 i młodsi, 

2) M1 – dzieci z rocznika 2015 i młodsi, 

3) K2 – młodzież z rocznika 2012-2014, 

4) M2 – młodzież z rocznika 2012-2014, 

5) K3 – młodzież z rocznika 2008-2011, 

6) M3 – młodzież z rocznika 2008-2011, 

7) K4 – młodzież z rocznika 2004-2007, 

8) M4 – młodzież z rocznika 2004-2007, 

9) K5 – Open zawodniczki z rocznika 1972-2003, 

10) M5 – Open zawodnicy z rocznika 1972-2003, 

11) K6 – Senior zawodniczki z rocznika 1971 i starsze, 

12) M6 - Senior zawodnicy z rocznika 1971 i starsi. 

2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie zajętych miejsc w zjeździe na snowboardzie w następujących 
kategoriach wiekowych: 

1) K1 – dzieci z rocznika 2015 i młodsi, 

2) M1 – dzieci z rocznika 2015 i młodsi, 

3) K2 – młodzież z rocznika 2014-2004, 

4) M2 – młodzież z rocznika 2014-2004, 
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5) K3 – młodzież z rocznika 2003 i starsi, 

6) M3 – młodzież z rocznika 2003 i starsi, 

Nagrody: 
1. Dla zwycięzców przewidziane zostały puchary i medale. 

2. Osobno uhonorowane zostaną osoby, które uzyskają najkrótszy czas w zjeździe. 

Sprawy różne : 

1. Organizator zawodów nie odpowiada za rzeczy zaginione. Opiekunowie powinni zabezpieczyć cenne 
przedmioty swoich dzieci. 

2. Organizator zapewnia na miejscu zawodów opiekę medyczną. 

3. Organizator nie zapewnia transportu na miejsce zawodów. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do 
zapewnienia sobie transportu we własnym zakresie. 

4. Kwestie sporne dotyczące w/w regulaminu i sposobu prowadzenia zawodów rozstrzygają Organizatorzy. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas trwania imprezy. 

6. Uczestnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność podpisując oświadczenie, że ich stan 
zdrowia pozwala na start w zawodach. 

7. Osoby niepełnoletnie startują w zawodach za zgodą opiekunów prawnych, którzy wypełniają stosowną 
deklarację. 

8. O sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator. 

9. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych bądź nałożonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany 
terminu zawodów. Uczestnicy zawodów narciarskich zobowiązani są do przestrzegania aktualnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

  

Ogólna klauzula informacyjna: 
1. Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Gmina Ornontowice 

reprezentowana przez Wójta Gminy Ornontowice z siedzibą w Urzędzie Gminy w Ornontowicach, ul. 
Zwycięstwa 26 A, 43-178 Ornontowice, tel. +48 32 33 06 200, faks +48 32 33 06 214, e-mail: 
ug@ornontowice.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@ornontowice.pl 

b) pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Dane osobowe Pana/Pani i Pana/Pani dziecka: (imię, nazwisko) będą przetwarzane w celu organizacji, 
przeprowadzenia i promocji zawodów narciarskich w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie 
publicznym wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wizerunek dziecka będzie 
przetwarzany na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody opiekuna prawnego. 

4. Dane osobowe podane przez Pana/Panią przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do ich 
przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem 
i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie. W celu promocji wydarzenia wizerunek może być 
opublikowany w gazeta, na stronach www i portalach społecznościowych zgodnie z zakresem wyrażonej przez 
opiekuna prawnego zgody. 

5. Dane osobowe podane przez Pana/Panią przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji 
celu, do momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany 
zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. 

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych (imię i nazwisko) jest konieczne dla wzięcia 
udziału w zawodach o Puchar Wójta Gminy Ornontowice. 
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9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie i publikację wizerunku jest dobrowolne i nie jest wymagane do 
wzięcia udziału w zawodach. 

Załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu: 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA DZIECKA W ZAWODACH NARCIARSKICH 

O PUCHAR WÓJTA GMINY ORNONTOWICE 

Ja niżej podpisana/y………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego ) 

oświadczam, że jestem prawnym opiekunem …..…………………….……………………… 
                  (imię nazwisko dziecka ) 

i zezwalam dziecku na udział w zawodach narciarskich o Puchar Wójta Gminy Ornontowice. 

Rok urodzenia dziecka: …………………………………. 

Jednocześni oświadczam, że: 

- zapoznałam/em się i akceptuję regulamin, 

-- dziecko zamieszkuje na terenie Gminy Ornontowice, 

- stan zdrowia dziecka jest mi znany i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach. 

……………….., dnia…………….2022 r.                     

………………………………………………………..….………… 
          (Czytelny podpis uprawnionej do podpisu osoby fizycznej) 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

Ja, …………………………………………………............................................................ 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich/mojego dziecka* danych osobowych 

(wizerunek zarejestrowany w trakcie zawodów narciarskich o Puchar Wójta Gminy Ornontowice, edycja 2021) 
przez Gminę Ornontowice jako Administratora, reprezentowaną przez Wójta Gminy Ornontowice z siedzibą 
przy ul. Zwycięstwa 26 A, 43-178 Ornontowice,  danych osobowych moich i/lub* mojego dziecka. Zgoda 
obejmuje takie formy publikacji jak: strony internetowe ( www.ornontowice.pl, www.bip.ornontowice.pl      ), 
portale społecznościowe (Facebook www.facebook.com/Ornontowice/, YouTube 
www.youtube.com/user/GminaOrnontowice/), gazety: „Głos Ornontowic”, „Dziennik Zachodni”, „Nasza Gazeta” 
oraz inne tytuły prasowe/portale internetowe, do których Urząd Gminy Ornontowice wysyła materiały 
promocyjne. Zdjęcia mogą być również przekazywane do jednostek organizacyjnych gminy. 

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza moich dóbr osobistych 
zgodnie z art. 24 Kodeksu Cywilnego ani innych praw moich i/lub* mojego dziecka. 

……………….., dnia…………….2022 r.                     

………………………………………….………… 
              (Czytelny podpis uprawnionej do podpisu osoby fizycznej) 

*niepotrzebne skreślić 

Załącznik nr. 2 do niniejszego regulaminu: 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAWODACH NARCIARSKICH 

O PUCHAR WÓJTA GMINY ORNONTOWICE 

Ja niżej podpisana/y……………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko uczestnika) 

deklaruję uczestnictwo w zawodach narciarskich o Puchar Wójta Gminy Ornontowice. 

Rok urodzenia:………………………….. 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że: 

- zapoznałam/em się i akceptuję regulamin, 
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- jestem mieszkańcem Gminy Ornontowice, 

- nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, jestem zdolny do udziału w zawodach narciarskich 
oraz startuję na własną odpowiedzialność. 

……………….., dnia…………….2022 r.                     

………………………………………….………… 
               (Czytelny podpis uprawnionej do podpisu osoby fizycznej) 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

Ja, …………………………………………………................................................................... 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich/mojego dziecka* danych osobowych 

(wizerunek zarejestrowany w trakcie zawodów narciarskich o Puchar Wójta Gminy Ornontowice, edycja 2021) 
przez Gminę Ornontowice jako Administratora, reprezentowaną przez Wójta Gminy Ornontowice z siedzibą 
przy ul. Zwycięstwa 26 A, 43-178 Ornontowice,  danych osobowych moich i/lub* mojego dziecka. Zgoda 
obejmuje takie formy publikacji jak: strony internetowe ( www.ornontowice.pl, www.bip.ornontowice.pl      ), 
portale społecznościowe (Facebook www.facebook.com/Ornontowice/, YouTube 
www.youtube.com/user/GminaOrnontowice/), gazety: „Głos Ornontowic”, „Dziennik Zachodni”, „Nasza Gazeta” 
oraz inne tytuły prasowe/portale internetowe, do których Urząd Gminy Ornontowice wysyła materiały 
promocyjne. Zdjęcia mogą być również przekazywane do jednostek organizacyjnych gminy. 

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza moich dóbr osobistych 
zgodnie z art. 24 Kodeksu Cywilnego ani innych praw moich i/lub* mojego dziecka. 

……………….., dnia…………….2022 r.                     

………………………………………….………… 
               (Czytelny podpis uprawnionej do podpisu osoby fizycznej) 

*niepotrzebne skreślić 
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