
OTWARTE MISTRZOSTWA WROCŁAWIA WE WSPINACZCE SPORTOWEJ
W KONKURENCJI PROWADZENIE
REGULAMIN ZAWODÓW

Ostatnia edycja zawodów we wspinaczce sportowej
Otwarte Mistrzostwa Wrocławia 2022

1. ZASADY OGÓLNE
Data i miejsce zawodów: 25.11.2022 r., Wrocławski Ośrodek Wspinaczkowy Zerwa,

ul. Szczecińska 17d, 54-517 Wrocław.

Dokonanie rejestracji uczestnictwa w zawodach jednoznaczne jest ze złożeniem

oświadczeń wiedzy oraz woli w zakresie obowiązującego regulaminu.

Każdy z uczestników startujących w zawodach oświadcza, iż jest świadomy tego, że

uprawianie wspinaczki jako sportu podwyższonego ryzyka może powodować ryzyko

utraty zdrowia bądź życia nawet w przypadku respektowania wszelkich zasad

bezpieczeństwa.

Każdy z uczestników zawodów zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania

zasad niniejszego regulaminu, regulaminu Wrocławskiego Ośrodka Wspinaczkowego

Wrocław oraz poleceń organizatorów i obsługi zawodów.

Uczestnik zawodów dokonując rejestracji oświadcza równocześnie, iż nie posiada

jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów wysiłkowych, a w

szczególności wspinaczki.

Uczestnik zawodów oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od wszelkich ryzyk

związanych z uprawianiem wspinaczki, a w szczególności od następstw

nieszczęśliwych wypadków związanych z uprawianiem wspinaczki.

Uczestnik zawodów oświadcza, iż bierze udział w zawodach na wyłącznie własną

odpowiedzialność. Jakakolwiek odpowiedzialność Organizatora z tytułu udziału

uczestników w Zawodach jest wyłączona. Organizator w szczególności nie ponosi

odpowiedzialności za: a/ ewentualną utratę zdrowia przez uczestnika powstałą

podczas Zawodów; b/ szkody na mieniu lub zdrowiu osób trzecich lub innych

uczestników powstałe podczas zawodów.



W powyższym zakresie uczestnik zawodów akceptując warunki regulaminu

oświadcza, iż zrzeka się jednocześnie wszelkich istniejących bądź mogących

powstać w przyszłości roszczeń wobec Organizatora zawodów z tytułu szkód oraz

zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Niepełnoletni uczestnicy zawodów muszą uprzednio uzyskać pisemną zgodę rodzica

bądź opiekuna prawnego na start w zawodach.

2. Kategorie wiekowe:

● Dzieci dziewczynki, dzieci chłopcy rocznik: 2010 i młodsi

● Juniorzy kobiety i juniorzy mężczyźni rocznik: 2009, 2008, 2007, 2006

● Kobiety i Mężczyźni rocznik: 2005 i starsi

3. Limit miejsc w każdej kategorii wiekowej:
● Dzieci dziewczynki - 25 miejsc

● Dzieci chłopcy - 25 miejsc

● Juniorzy kobiety - 25 miejsc

● Juniorzy mężczyźni - 25 miejsc

● Kobiety - 25 miejsc

● Mężczyźni - 25 miejsc

4. OBOWIĄZUJĄ WCZEŚNIEJSZE ZAPISY PRZEZ INTERNET!
Zapisy od dnia 22.11.22 godz. 10.00 do dnia 24.11.22 do godz. 10.00 poprzez

formularz na stronie

https://plan4u.pl/zerwa/wroclaw/bookVenue.html?fbclid=IwAR1aFKZbZComGpBZZzy

5JWOtUwsNZK262cHlExnVh8oJnm_qIA0_h4uMCtc#/all

Liczy się kolejność zgłoszeń.

5. Listy startowe
Starty poszczególnych zawodników będą odbywały się w określonej godzinie. Lista

startowa z podanym czasem startu zostanie opublikowana 24.11.2022 r. o godz.

17.00.

W przypadku wolnych miejsc, będzie możliwość dopisania się na miejscu zawodów

30 min przed planowanym startem (zostaną podane wolne godziny startów).

6. Zawodnicy niepełnoletni

https://plan4u.pl/zerwa/wroclaw/bookVenue.html?fbclid=IwAR1aFKZbZComGpBZZzy5JWOtUwsNZK262cHlExnVh8oJnm_qIA0_h4uMCtc#/all
https://plan4u.pl/zerwa/wroclaw/bookVenue.html?fbclid=IwAR1aFKZbZComGpBZZzy5JWOtUwsNZK262cHlExnVh8oJnm_qIA0_h4uMCtc#/all


Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych

na start w zawodach. Formularz zgody do pobrania pod linkiem:

https://zerwa.pl/wp-content/uploads/2016/09/zgodaJuniorZawody.pdf

7. Harmonogram zawodów:
Wtorek 224.11.2022:

10:00 - otwarcie zapisów przez internet

Czwartek 24.11.2022:

10:00 - zamknięcie zapisów przez internet

17:00 - opublikowanie list startowych na stronie zerwa.pl

Piątek 25.11.2022:

15:00 - otwarcie ściany dla zawodników

15:30 - pokaz dróg eliminacyjnych - eliminacje w stylu flash

16:00-18:00 - eliminacje kategorii wiekowych dzieci oraz juniorów

Drogi eliminacyjne dla poszczególnych kategorii:

● Dzieci chłopcy - droga nr 1 i 3 (asekuracja górna)

● Dzieci dziewczynki - droga nr 2 i 4 (asekuracja górna)

● Juniorzy mężczyźni - droga nr 6 (asekuracja górna) i droga nr 8 (asekuracja z dołem)

● Juniorzy kobiety  - droga nr 5 (asekuracja górna) i droga nr 7 (asekuracja z dołem)

Uwaga: obowiązuje limit czasowy na przejście drogi eliminacyjnej - 4 min.

Przy drogach eliminacyjnych z asekuracją z dołem konieczny jest PEŁNOLETNI

asekurant.

18:30 - finały kategorii wiekowych Dzieci i Juniorzy

(do finału wchodzi po 4 zawodników w kategorii dzieci i juniorzy)

19:00-21:00 - eliminacje kategorii Kobiet i Mężczyzn

Drogi eliminacyjne dla poszczególnych kategorii:

● Mężczyźni - droga nr 6 i 8 (asekuracja dolna)

● Kobiety - droga nr 5 i 7 (asekuracja dolna)

Uwaga: limit czasowy na przejście drogi eliminacyjnej - 4 min.

https://zerwa.pl/wp-content/uploads/2016/09/zgodaJuniorZawody.pdf


19:30 - dekoracja kategorii Dzieci i Juniorów

(dekoracja za edycję na prowadzenie oraz cały cykl zawodów)

około 21:30 - finały Kobiet i Mężczyzn

(liczba zawodników w finale zależy od liczby zgłoszeń min.4 maks. 6)

około 22:15 - dekoracja zawodników w kategorii Kobiet i Mężczyzn

(dekoracja za edycję na prowadzenie oraz cały cykl zawodów).

8. REKLAMACJE I DANE KONTAKTOWE
Reklamacje w sprawie procesu rejestracji na zawody należy zgłaszać w drodze

mailowej, na adres: kontakt@zerwa.pl Reklamacja zostanie rozpatrzona przez

Organizatora w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorami danych osobowych podanych przez zawodników jest

Organizator. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, w szczególności

obejmujących imię i nazwisko, płeć, datę urodzenia, miejsce i kraj zamieszkania oraz

przynależność klubową, adres email, numer telefonu, a także numer rachunku

bankowego stanowią: - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie koniecznym do

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w

postaci opracowywania i przechowywania dokumentacji księgowej; - art. 6 ust.1 lit. b)

RODO w zakresie koniecznym do realizacji zadań związanych z organizacją

zawodów - art. 6 ust.1 lit. f) RODO w zakresie realizacji uzasadnionego interesu

Administratora, w celu oceny prawidłowości przeprowadzenia zawodów, zasadności

kierowanych roszczeń, polepszenia standardów obsługi oraz w celu zapewnienia

bezpieczeństwa - art. 6 ust.1 lit. a) RODO w oparciu o wyrażoną zgodę na rejestrację

oraz publikację wizerunku podczas uczestnictwa w zawodach. 3. Dane będą

przechowywane przez czas niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z

organizacji zawodów i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności

dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej. W celu zapewnienia ochrony

interesów prawnych Organizatora, dane osobowe przetwarzane będą do końca

upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 4. Dane osobowe pozyskane

w oparciu o udzieloną zgodę, przetwarzane będą przez okres istnienia

uzasadnionego interesu lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub odwołania zgody

wyrażonej na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych celach. 5. Podanie



danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów, dla

których są przetwarzane. 6. Dane osobowe nie będą udostępniane bądź

przekazywane podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem: podmiotów uprawnionych do

tego na mocy przepisów prawa, upoważnionych pracowników i współpracowników

Organizatora, podmiotom biorącym udział w organizacji zawodów, a także takich, z

którymi Administrator zawrze stosowne umowy, na przykład w zakresie księgowości,

płatności elektronicznych itp.. Ponadto, dane osobowe zostaną udostępnione na

portalu plan4u w ramach publikacji listy zarejestrowanych zawodników, a także

podczas zawodów i po ich przeprowadzeniu, w ramach publikacji listy zawodników

oraz wyników zawodów w miejscu ich przeprowadzania oraz na stronach

internetowych dotyczących wydarzenia. 7. W oparciu o dane osobowe nie będą

podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą przedmiotem

sprzedaży oraz nie będą podlegały profilowaniu. 8. W związku z przetwarzaniem

danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: ● prawo dostępu do

danych, prawo do przenoszenia danych, ● prawo żądania ich sprostowania /

poprawienia, żądania ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych, ●

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu szczególną sytuację, ●

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez

wpływu na legalność przetwarzania danych przed wyrażeniem zgody, ● prawo

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. Dane

osobowe przetwarzane będą w sposób zapewniający im stosowne i odpowiednie

zabezpieczenie, w szczególności ochronę przed niedozwolonym czy niezgodnym z

prawem przetwarzaniem danych osobowych lub przypadkową utratą, zniszczeniem,

zagubieniem, uszkodzeniem, przy zastosowaniu odpowiednich środków

technicznych i organizacyjnych.

10. ZMIANY REGULAMINU
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 2.

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 3. O zmianach w

Regulaminie Organizator będzie informował na stronie zapisów na zawody lub na

stronie wydarzenia na FB.


