
REGULAMIN ORGANIZACJI WYDARZENIA

ZAWODÓW  W  NARCIARSTWIE  ALPEJSKIM,  SNOWBOARDZIE  I

TELEMARKU  O  PUCHAR  PROREKTORA  UNIWERSYTETU

JAGIELLOŃSKIEGO  DS.  COLLEGIUM  MEDICUM  PROF.  DR  HAB.

TOMASZA  GRODZICKIEGO  ORAZ  PRODZIEKANA  DS.

ANGLOJĘZYCZNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW  WL UJ CM PROF. DR

HAB. AGATY PTAK-BELOWSKIEJ (In Memory of Prof.  Stanisław

Konturek) (ZWANYCH DALEJ JAKO: „Wydarzenie”)

Stacja narciarska Jurgów 29.02-01.03.2020 r.

 

§ 1. 

Organizator i cel wydarzenia
1. Organizatorem wydarzenia jest Klub Uczelniany Akademickiego 

Związku Sportowego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium 
Medicum. 

2. Celem zawodów jest upowszechnianie aktywnego wypoczynku i 
zdrowego stylu życia oraz popularyzacja bezpiecznego uprawianiu 
sportów zimowych wśród społeczności UJ CM.

    § 2
Termin i czas trwania 

1. Wydarzenie odbywa się w dniach 29.02.– 1.03.2020 r. 
2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wzięcie udziału w Wydarzeniu 

i wstęp do budynków oraz na teren, gdzie odbywa się Wydarzenie (ust. 
4 poniżej), jest równoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu. 

3. Szczegółowe informacje o Wydarzeniu i programie znajdują się na 
stronie internetowej „Wydarzenia”: http://azs.cm-uj.krakow.pl/ 

4.   Wydarzenie odbywa się w Jurgowie na stoku Stacji Narciarskiej Jurgów 
oraz w Ośrodku „U Tośki” ul. Bruzdowa 9 Murzasichle 34-531.

 § 3
Program wydarzenia

1. Sobota dn. 29.02.2020 r.:
 6:10 Zbiórka przed wejściem głównym CDK (ul. św. Łazarza 

16),
 6:40 Zbiórka przed Wydziałem Farmacji (ul. Medyczna 9),
 8:30 - 9:30 Odbiór n-rów startowych w biurze zawodów,
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 10:30 - 11:30 Przewidywana godzina startu,
 15:00 - 16:00 Oficjalne zakończenie,
 18:00 Obiadokolacja,
 20:00 Impreza integracyjna .

3. Niedziela dn. 01.03.2020 r.:
 8:00 Śniadanie,
 10:00 Wyjazd do Krakowa lub na stok narciarski Jurgów (dla 

chętnych),
 16:00 Powrót do Krakowa pozostałych autokarów.

4. Organizator zastrzega możliwość zmiany programu wskazanego w ust. 
1 o czym niezwłocznie poinformuje wszystkich uczestników poprzez 
informację umieszczoną na stronie internetowej Wydarzenia: 
http://azs.cm-uj.krakow.pl/ oraz w systemie służącym do rejestracji na 
Wydarzenie https://form.jotform.com/200206253101029. 

 § 4
Rejestracja i zasady udziału w Wydarzeniu

Uczestnikiem Wydarzenia jest każda osoba, która bierze udział 
w Wydarzeniu spełnia następujące warunki: 

a) posiada związek z UJ CM (student, pracownik, dziecko  poniżej 
16 roku życia którejś z wymienionych osób), która dokonała  
terminowej rejestracji;

b) sympatycy i absolwenci UJ CM (w kategorii open), którzy 
dokonali  terminowej rejestracji.

1. Rejestracja udziału w zawodach odbędzie się do dnia 26.02.2020 
(środa) do godziny 20.00 (po tym czasie rejestracja nie będzie możliwa)
lub do wyczerpania puli miejsc. 

2. Warunkiem rejestracji jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-
mail poprzez formularz rejestracji dostępny na stronie internetowej: 
http://azs.cm-uj.krakow.pl/ oraz uiszczenie bezzwrotnej opłaty 
startowej, w kwocie: 30.00 zł.

3. Zawodnik odbiera nr startowy w sobotę 29.02.2020 r. godzinach 8:30 - 
9:30 w biurze zawodów.

4. Dzieci do lat 16-tu zostaną podzielone na kategorie wiekowe dopiero po
zakończeniu rejestracji na zawody (jeśli zgłosi się mniej niż 3 
uczestników organizator zastrzega sobie łączenie kategorii). 

5. Uczestnik zawodów zobowiązany jest stawić się na starcie zgodnie ze 
swoim numerem startowym, odpowiadającym numerowi koszulki 
startowej. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku uczestnik może 
zostać sklasyfikowany na końcu tabeli wyników. Koszulka startowa jest 
zwrotna.
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6. Osoby  niepełnoletnie  mogą  uczestniczyć  w wydarzeniu  tylko
w obecności dorosłych opiekunów lub rodziców, którzy odpowiedzialni
są  za  sprawowanie  opieki  nad  małoletnimi  w czasie  udziału
w Wydarzeniu. 

7. UJ  CM  planuje  przeprowadzenie  fotorelacji  z Wydarzenia  dla  celów
dokumentacyjnych  (np.  raportów  i sprawozdań),  informacyjnych
(dostępnych  na  stronie  internetowej  Wydarzenia  i innych  stronach
internetowych  UJ  CM  z informacją  o Wydarzeniu  i jego  przebiegu),
promocyjnych  (np.  na  stronie  internetowej  Wydarzenia  i innych
stronach  internetowych  UJ  CM,  profilach  UJ  CM  w mediach
społecznościowych) i archiwizacji (w zakresie nagrań i fotorelacji).

8. Uczestnik  biorąc  udział  w Wydarzeniu,  wyraża  zgodę  na  utrwalenie
i wykorzystanie  swojego  wizerunku  w celach  wskazanych  w ust.  7
powyżej,  bez  prawa  do  wynagrodzenia  z powyższego  tytułu.  Zgoda
obejmuje  rozpowszechnianie  przez  UJ  CM  wizerunku  utrwalonego
w związku  z udziałem  w Wydarzeniu  poprzez:  utrwalanie,
zwielokrotnianie  przy  użyciu  wszelkich  technik,  rozpowszechnianie,
korzystanie, wprowadzenie do obrotu, użyczenie, publiczne wykonanie,
wstawienie,  wyświetlenie,  odtworzenie,  nadawanie,  publiczne
udostępnianie,  archiwizację,  w tym  w szczególności  na  stronach
internetowych  UJ,  na  profilach  UJ  w mediach  społecznościowych,  na
wydarzeniach promocyjnych UJ CM. 

§ 5
Zasady bezpieczeństwa

1. Uczestnicy  są  zobowiązani  przestrzegać  zasad  bezpieczeństwa,
przepisów BHP i p.poż obowiązujących na terenie obiektów, w których
organizowane jest  Wydarzenie oraz stosować się  w tym zakresie  do
poleceń  wydawanych  przez  personel  Wydarzenia  lub  służby
odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek. 

2. Uczestnictwo w Wydarzeniu może się odbywać tylko w wyznaczonych
pomieszczeniach  i obszarach,  zgodnie  z obowiązującym  programem
i porządkiem  Wydarzenia.  Zabronione  jest  przebywanie  poza
wyznaczonym obszarem Wydarzenia.

3. UJ CM nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione
podczas  Wydarzenia  oraz  za  rzeczy  pozostawione  w odzieży  lub
plecakach  oddanych  do  szatni,  a także  w innych  miejscach
ogólnodostępnych na terenie Wydarzenia. 

4. Postanowienie  ust.  3  powyżej  stosuje  się  odpowiednio  do  nart,
samochodów i innych pojazdów pozostawionych na terenie wydarzenia.
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5. UJ  CM jest  uprawniony do lustracji  bagażu i użycia  detektora  metali
celem ograniczenia możliwości wniesienia niebezpiecznych narzędzi na
teren  Wydarzenia.  Powyższe  uprawnienie  służy  zapewnieniu
bezpieczeństwa Uczestnikom, a brak zgody na wykonanie w stosunku
do  danej  osoby  ww.  uprawnienia  przez  UJ  CM  jest  równoznaczny
z rezygnacją z udziału w Wydarzeniu. 

6. Uczestnicy biorąc udział w wydarzeniu nie mogą posiadać ani wnosić 
na teren Wydarzenia:

a. jakiejkolwiek  broni,  amunicji,  przedmiotów  uznanych  za
niebezpieczne (np. nóż),

b. materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
c. długich parasoli,
d. zwierząt,  z zastrzeżeniem psów-przewodników  towarzyszących

osobom niepełnosprawnym.
7. Podczas  wydarzenia  zakazane  jest  manifestowanie  światopoglądu,

w tym  w szczególności  poglądów  politycznych.  UJ  CM  zabrania
prowadzenia  na  terenie  Wydarzenia  działalności  handlowej,
promocyjnej,  reklamowej  z zastrzeżeniem  przypadków  kiedy  dany
podmiot uzyskał odrębną zgodę UJ CM. 

8. Osobom  nietrzeźwym  lub będącym  pod  wpływem  środków
odurzających, zachowującym  się  w sposób,  który  mógłby  zagrozić
bezpieczeństwu  innych  Uczestników  oraz  UJ  CM,  zakłócić  porządek
Wydarzenia,  a także  naruszyć  ogólnie  przyjęte  normy  zachowania
w miejscach publicznych zakazuje się wstępu na Wydarzenie. Personel
Wydarzenia  uprawniony  jest  do  zobowiązania  osoby,  o której  mowa
w zdaniu poprzednim do opuszczenia terenu Wydarzenia.

9. Personel  Wydarzenia  w przypadku  zakłócania  przez  Uczestnika  ładu
i porządku publicznego jest uprawniony do: 

a) wylegitymowania Uczestnika w celu ustalenia jego tożsamości,
b) sprawdzenia zawartości bagażu i odzieży Uczestnika, zwłaszcza

w przypadku  podejrzenia,  że  osoba  ta  posiada  przedmioty,
o których mowa w § 5 ust. 6, 

c) wezwania Uczestnika do stosownego zachowania, 
d) żądania  opuszczenia  terenu  Wydarzenia  przez  Uczestnika

i zastosowania  wszelkich  dostępnych  środków,  w tym  także
zatrzymania do chwili przyjazdu Policji, jeśli Uczestnik pomimo
wcześniejszego  upomnienia  nadal  zachowuje  się  w sposób
naruszający bezpieczeństwo i porządek Wydarzenia.

10.UJ  CM  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia  wynikające
z nieprzestrzegania przez Uczestników Regulaminu, nie stosowania się
przez  Uczestników  do  zaleceń  UJ  CM  oraz  poleceń  personelu
Wydarzenia i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
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11. Uczestnik  ponosi  pełną  odpowiedzialność  odszkodowawczą  za
szkody w mieniu lub na osobach wchodzących w skład personelu UJ CM
(pracownikach  i współpracownikach),  wyrządzone  przez  niego  lub
osoby pozostające pod jego opieką. Odpowiedzialność w takim samym
zakresie  jak  powyżej,  Uczestnik  ponosi  również  wobec  innych
Uczestników.

12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Wydarzenia, UJ CM
może  korzystać  z monitoringu  obejmującego  cały  teren  Wydarzenia,
jak i jego poszczególne fragmenty. 

13. W  przypadku  zauważenia  zagrożenia  dla  życia  i zdrowia
Uczestników,  Uczestnik  zobowiązany jest  niezwłocznie  poinformować
o tym personel Wydarzenia.  

14. Uczestnicy   startują̨  w  zawodach   na   własne  ryzyko  i
odpowiedzialność.  Impreza  ma  charakter amatorski  i  w  związku  z
tym  zawodnicy  w  trakcie  startów  powinni    zachować  umiar i
dostosować styl jazdy do swoich amatorskich umiejętności. Zaleca się̨
uczestnikom  Zawodów  dokonanie  dodatkowego   ubezpieczenia   od
następstw  nieszczęśliwych  wypadków i odpowiedzialności cywilnej na
własny  koszt.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa
nieszczęśliwych wypadków z udziałem zawodników, widzów oraz osób
trzecich. 

§6
Przeprowadzenie zawodów

1. Zawody  zostaną  przeprowadzone  zgodnie  z  obowiązującym
Narciarskim Regulaminem Sportowym  PZN.  Organizator  zastrzega
sobie prawo przeprowadzenia zawodów w kategoriach  zmienionych
po rejestracji w zależności od ilości chętnych oraz łączenia kategorii
w przypadku gdy nie zgłosi się 3 uczestników do danej kategorii. 

2.  Zawodnicy mają prawo startu tylko w jednej kategorii.  
3. Wykaz kategorii dostępny jest na stronie internetowej „Wydarzenia”:

http://azs.cm-uj.krakow.pl/  
4. Zawody  obejmują  jeden  przejazd.  Jeśli  pozwolą  na  to  warunki

atmosferyczne                    i czasowe dopuszcza się drugi przejazd
dla 10- ciu najlepszych w kategoriach: studenci i studentki. 

5. Informacja o czasie i miejscu wywieszenia listy osób uprawnionych
do drugiego przejazdu zostanie podana podczas rejestracji. 

6. O przyznaniu numerów startowych decyduje kolejność rejestracji w
Biurze  Zawodów.  Odbiór  numerów  odbywa  się  w  dniu  startu,  w
miejscu  przyjmowania  zgłoszeń.  Start  odbywa  się  zgodnie  z
kolejnością  numerów.  Na  starcie  uczestnicy  zobowiązani   są  do
założenia koszulki startowej z widocznym numerem startowym. 
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7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykluczenia z zawodów,
bez zwrotu opłaty startowej, jeśli uczestnik nie stawi się na starcie
zgodnie z kolejnością ustaloną                 na podstawie numerów
koszulek.

8. Dla  bezpieczeństwa  uczestników  zawodów  Organizator  zapewni
specjalny  dyżur  grupy ratowników narciarskich na czas  trwania
zawodów..  Przed  rozpoczęciem  konkurencji  alpejskich  trasa  i  jej
najbliższe otoczenie będą̨ sprawdzone pod kątem  bezpieczeństwa
przez    osobę̨ wyznaczoną przez    Organizatora. Trasa  zawodów w
konkurencjach   alpejskich na   czas   przeprowadzenia   konkurencji
będzie   wyłącznie   do  dyspozycji   uczestników   startujących   w
Zawodach. Dzieci i młodzież do  lat  18  nie  będą̨ dopuszczone  do
udziału  w  zawodach  alpejskich  bez  kasków.  Wszyscy    pozostali
uczestnicy   zawodów   w   konkurencjach   alpejskich   powinni
startować  w  kaskach  oraz  posiadać  inne  zabezpieczenia
(ochraniacze).

9. Organizator zapewnia trofea i nagrody dla uczestników, którzy zajmą
trzy  pierwsze  miejsca  w  każdej  z  kategorii.  Dodatkowo  wśród
uczestników  zawodów,  którzy  przejadą  trasę  slalomu,  zostaną
rozlosowane atrakcyjne nagrody.

10. Protesty dotyczące wyników zawodów można składać pisemnie
do 15 min. po zakończeniu konkurencji  w Biurze Pucharu. Protesty
rozpatruje organizator którego decyzja jest ostateczna. 

§7
Dodatkowe świadczenia i opłaty związane z wydarzeniem

1. Organizator  gwarantuje  Uczestnikom biorącym udział  w  zawodach
talon na bezpłatny posiłek i herbatę (o miejscu wydawania posiłków
uczestnicy zostaną poinformowani w Biurze Pucharu).

2. Organizator zapewnia dodatkowo odpłatnie wszystkim Uczestnikom
świadczenia w następujących cenach i zakresie: 

a) 120 zł – dojazd zorganizowany, opłata za udział w zawodach
(dla osób uprawnionych),  karnet narciarski,  ciepły  posiłek na
stoku i zakwaterowanie           z wyżywieniem (obiadokolacja
godz. 18:00/ śniadanie godz. 8:30).

b) 100  zł – dojazd własny, opłata za udział w zawodach (dla osób
uprawnionych),  karnet  narciarski,  ciepły  posiłek  na  stoku
i zakwaterowanie  z  wyżywieniem (obiadokolacja  godz.  18:00/
śniadanie godz. 8:30).

c) 30 zł – start w zawodach, opłata nie zawiera posiłku, karnetu
ani zakwaterowania.
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3. Podczas  imprezy  integracyjnej  Organizator  zapewnia  salę  oraz
muzykę. Uczestnicy ponoszą koszt ewentualnych posiłków i napojów
we własnym zakresie. 

§8
Zakwaterowanie

1. Uczestnicy wydarzenia, którzy wniosą opłatę wskazaną w § 6
ust. 2 a i b zostaną zakwaterowani w Ośrodku „U Tośki” ul.
Bruzdowa 9 Murzasichle 34-531

2. O kolejności i  sposobie zakwaterowania decyduje Organizator przy
uwzględnieniu preferencji Uczestników. 

3. Uczestnicy  zobowiązują  się  do  przestrzegania  regulaminu  i  zasad
panujących w miejscu zakwaterowania. 

4. Uczestnik  ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju
uszkodzenia  lub  zniszczenia  przedmiotów wyposażenia  i  urządzeń
technicznych  ośrodka  powstałe  z jego  winy  lub  z  winy
odwiedzających go osób nie będących Uczestnikiem wydarzenia.

§ 9
Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z 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, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński
informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KU AZS UJ CM. 
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: uczestnictwa w

wydarzeniu
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w

odniesieniu  do danych,  o których mowa w ust.  3 -   konieczne do
zawarcia umowy i uczestnictwa w Wydarzeniu. 

4. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym będą
udostępniane  osobom  trzecim  tj.  Ośrodek  „U  Tośki”  ul.
Bruzdowa 9 Murzasichle 34-531 oraz Szkoła Narciarska „Ski-
Plus” Jurgów 12 Jurgów 34-532. 

5. Pani/Pana  dana  osobowa  w postaci  wizerunku  może  zostać
utrwalona na zdjęciach lub filmach z Wydarzenia i przetwarzana na
stronach  internetowych  UJ  CM  oraz  profilach  UJ  CM na  portalach
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społecznościowych w sposób umożliwiający dostęp osób trzecich, na
cele  związane  z promocją  UJ  CM,  w tym  na  potrzeby  relacji
z wydarzenia – zgodnie z §4 ust. 7 - 8 Regulaminu. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich
(poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy)  ani  do  organizacji
międzynarodowych. 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty zapewniające
wsparcie informatyczne w organizacji wydarzenia – w tym podmiot
dostarczający oprogramowanie służące rejestracji na wydarzenie. 

8. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym będą
przetwarzane do czasu zakończenia Wydarzenia, a następnie przez
czas  przedawnienia  roszczeń  mogących  wyniknąć
z uczestnictwa w Wydarzeniu.  
Pani/Pana  dane  osobowe  w postaci  wizerunku  będą  przetwarzane
w ramach relacji z wydarzenia na stronach internetowych UJ CM oraz
profilach UJ CM w portalach społecznościowych do czasu wycofania
zgody na przetwarzanie wizerunku. 

9. Posiada  Pani/Pan  prawo  do:  uzyskania  informacji  o przetwarzaniu
danych  osobowych  i uprawnieniach  przysługujących  zgodnie
z RODO,  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  ich  sprostowania,
a także  prawo  do  usunięcia  danych  osobowych  ze  zbiorów
administratora  (chyba  że  dalsze  przetwarzanie  jest  konieczne  dla
wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia
lub  obrony  roszczeń),  oraz  prawo  do  ograniczenia  przetwarzania,
przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania –
w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. 

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody
posiada  Pani/Pan  również  prawo  do  cofnięcia  zgody  w dowolnym
momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z prawem  przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Wycofanie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  można
przesłać  e-mailem  na  adres:  pucharprorektora@cm-uj.krakow.pl,
pocztą  tradycyjną  na  adres  HUBERT  BORECKI  KU  AZS  UJ  CM  Ul.
Badurskiego  19  Kraków  lub  wycofać  osobiście  stawiając  się
w Siedzibie KU AZS UJ CM Ul. Badurskiego 19 Kraków. 

10. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przedmiotem
automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania. 

11. Ma  Pan/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/
Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 
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§10
Zmiana Regulaminu

1. Regulamin jest udostępniony uczestnikom na stronach internetowych
AZS UJ CM, na stronach jednostki UJ CM, w wersji umożliwiającej jego
pobranie.  Rejestracja  w  zawodach  jest  równoznaczna  z
zapoznaniem się i akceptacją zapisów niniejszego regulaminu. 

2. UJ  CM  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  Regulaminu,  w szczególności
z powodu  zmiany  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa
i konieczności  dostosowania  Regulaminu  do  tej  zmiany,  zmiany
programu  Wydarzenia,  zwiększenia  środków  bezpieczeństwa
towarzyszących Wydarzeniu.

3. Zmiana regulaminu wejdzie w życie z chwilą jego publikacji na stronie
internetowej Wydarzenia. 

§ 11
Postanowienia końcowe

1. UJ  CM zastrzega sobie prawo do odwołania  Wydarzenia,  zmiany jego
programu i formuły.  O odwołaniu  wydarzenia  UJ  CM ogłosi  na stronie
internetowej  Wydarzenia,  o której  mowa  w §2  ust.  3.  UJ  nie  będzie
wobec  Uczestników  zobowiązany  do  żadnej  rekompensaty  lub
odszkodowania z tego tytułu, ani do zwrotu kosztów poniesionych celem
uczestnictwa w Wydarzeniu. 

2. W  sprawach  nieuregulowanych  Regulaminem  zastosowanie  mają
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
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