REGULAMIN ZAWODÓW WSPINACZKOWYCH Boulder Halloween vol. V
(dalej: Regulamin zawodów)
Organizatorem zawodów wspinaczkowych Boulder Halloween vol. V jest
Centrum Wspinaczkowe Reni Sport sp. z o.o.
ul. Szymonowica 83, 30-396 Kraków,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem KRS: 0000205385
tel. 668401847; email: cwrenisport@gmail.com
strona www: www.renisport.pl

Termin zawodów: 26.10.2018
Czas trwania zawodów: 17.00-20.00
JEDNA GRUPA STRATOWA
ZAPISY:
Zapisy na zawody ruszają z dniem 5.10.2018 (piątek) o godzinie 12.00
pod linkiem: https://goo.gl/forms/RO2KQpPUHvdXTDzq1
OPŁATA STARTOWA:

30 zł (osoby bez przebrania)
25 zł (osoby przebrane)

płatna przelewem na konto: 24 1160 2202 0000 0001 0259 8824
lub WYLICZONĄ gotówką w recepcji organizatora.
Zapis na zawody jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu zawodów a także Regulaminu CW Reni Sport.

1. UCZESTNICY ZAWODÓW
1.1. Zawody mają charakter otwarty. W zawodach mogą wziąć udział wspinacze którzy najpóźniej w dniu
25.10.2018 ukończą 14 lat i spełnią wszystkie warunki, o których mowa w pkt. 1.2. poniżej.
1.2. Warunkiem udziału w zawodach jest:
a) wypełnienie
formularza
rejestracyjnego
dostępnego
pod
linkiem:
https://goo.gl/forms/RO2KQpPUHvdXTDzq1
b) posiadanie ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW),
c) zaakceptowanie przez uczestnika zawodów, a w przypadku niepełnoletnich uczestników
zawodów przez ich rodziców lub opiekunów prawnych Regulaminu zawodów i zobowiązanie
do przestrzegania tego Regulaminu,
d) zaakceptowanie przez uczestnika zawodów, a w przypadku niepełnoletnich uczestników
zawodów przez ich rodziców lub opiekunów prawnych Regulaminu CW Reni Sport i
zobowiązanie do przestrzegania tego Regulaminu,
e) wyrażenie zgody przez uczestnika zawodów, a w przypadku niepełnoletnich uczestników
zawodów przez ich rodziców lub opiekunów prawnych, na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika zawodów w postaci imienia i nazwiska, wieku i płci oraz w przypadku
niepełnoletnich uczestników zawodów danych osobowych w postaci imienia i nazwiska ich
rodziców lub opiekunów prawnych podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa
powyżej, w tym na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska z
przypisanym miejscem na liście kwalifikacyjnej na kontach organizatora w serwisach
społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram oraz na stronie internetowej
organizatora,

f) wyrażenie zgody przez uczestnika zawodów, a w przypadku niepełnoletnich uczestników
zawodów przez ich rodziców lub opiekunów prawnych na utrwalanie przez organizatora i
osoby trzecie w ramach zawodów wizerunku uczestnika zawodów oraz rozpowszechnianie
tak utrwalonego wizerunku, w tym w na kontach organizatora w serwisach
społecznościowych takich jak Facebook, Instagram oraz na stronie internetowej
organizatora w formie zdjęć i filmów z zawodów,
g) dostarczenie przez niepełnoletnich uczestników zawodów, którzy ukończyli 14 lat najpóźniej
w terminie podanym powyżej, przed rozpoczęciem zawodów oświadczenia rodziców lub
opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody ich na start w zawodach,
h) uiszczenie opłaty startowej w wysokości:
• 30 zł w przypadku osób, które będą uczestniczyły w zawodach bez przebrania
• 25 zł w przypadku osób, które będą uczestniczyły w zawodach w przebraniu.
- wyżej opisane oświadczenia oraz zgody objęte zostały osobnymi formularzami przeznaczonymi dla
uczestników pełnoletnich oraz dla uczestników niepełnoletnich i formularze te są dostępne w
recepcji organizatora oraz na stronie internetowej organizatora. Podpisane formularze należy
przekazać organizatorowi najpóźniej przed rozpoczęciem zawodów.
1.3. Opłata startowa, o której mowa w punkcie 1.1 lit. h) powinna zostać uiszczona przelewem na konto
Organizatora o numerze rachunku: 24 1160 2202 0000 0001 0259 8824 lub wpłacona w formie
gotówkowej w recepcji. Organizator akceptował będzie jedynie uiszczenie opłaty wyliczoną gotówką.
1.4. Organizator informuje, że jest administratorem następujących danych osobowych uczestników
zawodów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych: imienia, nazwiska, wieku i płci. Dane te będą
przetwarzane przez organizatora na podstawie wyrażonej przez uczestników zgody w celu
przeprowadzenia zawodów wspinaczkowych, w związku z czym przetwarzanie to będzie się odbywać
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO). Dane te zostały administratorowi podane
podczas zgłoszenia do udziału w zawodach za pomogą formularza rejestracyjnego. Odbiorcami
danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy administratora, w tym instruktorzy
wspinaczki, a także podmioty świadczące na rzecz organizatora usługi księgowe lub prawne. Dane
będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celu, w których dane te są
przetwarzane, zaś po zakończeniu tego okresu organizator może przechowywać wyżej wymienione
dane osobowe również przez okres, w którym w związku z udziałem w zawodach, uczestnik lub jego
przedstawiciel prawny może wobec organizatora zgłaszać jakiekolwiek roszczenia, jak również przez
okres, w którym uprawnione organy państwa mogą żądać dostępu do tych danych w ramach
prowadzonych czynności kontrolnych. W tym przypadku dane przetwarzane będą w celu realizacji
prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest możliwość obrony lub
zadośćuczynienia roszczeniom osób trzecich, bądź wypełnienie obowiązków wobec organów
państwa. Uczestnikom oraz ich przedstawicielom prawnym przysługuje prawo do żądania od
organizatora dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do
przenoszenia danych. Uczestnikom oraz ich przedstawicielom prawnym przysługuje również prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem
ich danych osobowych. Podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest warunkiem
uczestnictwa w zawodach. Niepodanie tych danych może uniemożliwić realizację zobowiązań
organizatora, których wykonania podjął się na rzecz uczestnika zawodów.
2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
2.1. Zawody odbędą się 26.10.2018 w Centrum Wspinaczkowym Reni Sport ul Szymonowica 83 Kraków
2.2. Zawody rozpoczną się o godzinie 17.00.

3. PRZEBIEG ZAWODÓW
3.1. Zawody zostaną rozegrane w formule open w jednej grupie startowej.
3.2. Uczestnicy zawodów będą mieli do pokonania około 30 przystawek eliminacyjnych.
3.3. Za utrzymanie chwytu bonusowego zawodnik otrzymuje zaliczenie bonusa, natomiast za utrzymanie
chwytu Topowego- zaliczenie całej przystawki. Przystawka zostanie uznana za zrobioną, jeśli
uczestnik zawodów utrzyma TOP obiema rękami. Nie będą punktowane: dotknięcie chwytu
bonusowego czy TOPu oraz utrzymanie TOPu tylko jedną ręką, bez dołożenia drugiej. Zrobienie
przystawki w pierwszej próbie nie będzie dodatkowo punktowane.
3.4. Oznaczenie przystawek:
a) Start: startujemy oburącz z oznaczonego chwytu startowego; jeżeli jako startowe oznaczono
dwa chwyty, należy startować jedną ręką z jednego, drugą – z drugiego; przed wykonaniem
pierwszego ruchu należy oderwać całe ciało od ziemi (nie “skaczemy” do kolejnych chwytów ze
startu).
b) Bonus: Zaliczenie bonusu polega na wyraźnym utrzymaniu jedną ręką chwytu bonusowego;
jeżeli jednak zawodnik ukończył całego balda, to ma zaliczony bonus, nawet jeśli ominął go w
trakcie wspinaczki.
c) TOP: Ukończenie problemu (TOP) polega na utrzymaniu oburącz chwytu topowego. Niekiedy
zamiast chwytu topowego może się pojawić również zaznaczony fragment ściany (wtedy należy
na nim położyć obie dłonie) lub konieczność złapania no-handa w wyznaczonym miejscu. Na
niektórych przystawkach możliwe jest dołożenie dodatkowego chwytu „tylko dla pań”. Zrobienie
przystawki z wykorzystaniem „damskiego chwytu” przez mężczyznę nie będzie punktowane.
Panie nie muszą korzystać z dodatkowego chwytu.
3.5. Uczestnicy zawodów otrzymają indywidualne karty startowe, na której sami będą wpisywali zdobyte
TOPy i BONUSY.
3.6. Uczestnicy zawodów mają nieograniczoną liczbę podejść do jednej przystawki.
4. KLASYFIKACJA KOŃCOWA
4.1. Wyniki zawodów (lista zwycięzców) zostaną ustalone na podstawie liczby zdobytych przez
zawodników TOPów, a w przypadku zawodników, którzy zdobędę równą liczbę TOPów, o kolejności
będzie decydować liczba zdobytych BONUSÓW.
4.2. W przypadku miejsc ex aequo, zostanie rozegrana dogrywka w dożynkowej konkurencji ustalona na
miejscu przez organizatora.
4.3. Lista klasyfikacji końcowej będzie opublikowana do dwóch dni po zawodach na profilu organizatora
w serwisie Facebook oraz na stronie internetowej organizatora.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Organizator zobowiązuje się do organizacji zawodów, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu
zawodów.
5.2. Organizator oświadcza, że w związku z faktem, iż w ramach zawodów odbywać się będą aktywności
wspinaczkowe, nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie ryzyka różnych, również poważnych,
kontuzji (urazów) wśród uczestników, nawet w przypadku zapewnienia przez organizatora
odpowiedniego sprzętu i warunków wspinania oraz stosowania wszystkich zasad bezpieczeństwa
związanych z uprawianiem tego sportu. W związku z powyższym uczestnicy zawodów oraz ich
rodzice lub opiekunowie prawni akceptują, że ryzyko takie występuje.
5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu zawodów.

