
REGULAMIN:  
I Mistrzostwa Polski Odlewników w Narciarstwie i Snowboardzie 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w imprezie sportowej pod nazwą 

I Mistrzostwa Polski Odlewników w Narciarstwie i Snowboardzie, połączonej  
z konferencją techniczną (dalej: „Wydarzenie”) organizowanej w dniach 2-3 marca 2023 r., 
przez Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich oraz Odlewniczą Izbę Gospodarczą  
z siedzibą w Krakowie, zgodnie z harmonogramem wydarzenia, dostępnym na stronach 
www.stowarzyszenie-stop.pl oraz www.oig.com.pl 

2. I Mistrzostwa Polski Odlewników w Narciarstwie i Snowboardzie rozumiane są jako impreza 
sportowa będąca zawodami w narciarstwie oraz snowboardzie kobiet oraz mężczyzn. 

3. Zawody narciarskie i snowboardowe polegają ̨ na pokonaniu przygotowanej trasy  
z wyznaczonym slalomem na stoku narciarskim wyznaczonym do tego celu przez organizatora. 

4. Podczas zawodów obowiązują zasady i przepisy opisane w niniejszym Regulaminie oraz 
Regulaminie stoku narciarskiego, na których organizowane są zawody. 

5. Organizator na czas trwania zawodów sportowych podczas I Mistrzostw Polski Odlewników  
w Narciarstwie i Snowboardzie wyodrębnia wyznaczone do tego celu miejsce na stoku 
narciarskim. 

6. Regulamin obowiązuje od dnia 2 marca 2023 r. aż do momentu zakończenia Wydarzenia. 
7. Zgłoszenie swojego udziału w Wydarzeniu oznacza automatycznie akceptację przez uczestnika 

postanowień niniejszego Regulaminu. 
8. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych na wyznaczonym pierwotnie stoku, 

organizator zastrzega sobie możliwość realizacji Wydarzenia w innej lokalizacji lub zmiany 
formuły wydarzenia. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub części imprezy  
z powodu siły wyższej. W takim wypadku Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej 
rekompensaty lub odszkodowania wobec uczestnika wydarzenia.  

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od nich 
niezależnych, w szczególności wprowadzenia obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 oraz 
działań wojennych do zmiany formuły wydarzenia. 

 
 

II. Uczestnictwo w I Mistrzostwach Polski Odlewników w Narciarstwie i Snowboardzie 
 

1. W zawodach mogą brać udział pracownicy firm z branży odlewniczej oraz pełnoletni 
członkowie ich rodzin, którzy oświadczają, że ich stan zdrowia pozwala na udział  
w zawodach. 

2. Zgłoszenie uczestnictwa następuje przez rejestrację online i wypełnienie formularza 
zgłoszenia, zaakceptowanie regulaminu wydarzenia oraz wniesienie opłaty za udział. 
Rejestracja online dostępna na stronie www.stowarzyszenie-stop.pl do wyczerpania miejsc, 
najpóźniej do dnia 15. lutego 2023 r.  

3. Wpłaty za udział należy dokonać przelewem na konto ZG STOP do dnia 19 lutego 2023 r.  
4. Zgłoszenia nadesłane po 15. lutego 2023 r. nie będą uwzględniane. 
5. Potwierdzenie rezerwacji za uczestnictwo w Wydarzeniu następuje dopiero po wniesieniu 

opłaty przez uczestnika. 
6. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi, może być zaś przekazana na rzecz osoby trzeciej - 

wyznaczonej przez uczestnika.  
7. Koszty dojazdu, noclegów oraz ubezpieczenia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 

http://www.stowarzyszenie-stop.pl/
http://www.oig.com.pl/
http://www.stowarzyszenie-stop.pl/


8. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do posiadania indywidualnego ubezpieczenia NW 
i NNW na czas trwania zawodów, co poświadczy własnoręcznym podpisem podczas rejestracji 
w dniu zawodów.   

9. Liczba miejsc w Wydarzeniu jest ograniczona. 
 
 

III. Zasady uczestnictwa w zawodach sportowych 
 

1. Kategorie, w których zostaną rozegrane zawody: 
a) slalom mężczyzn - narty i snowboard (2 kategorie wiekowe), 
b) slalom kobiet – narty i snowboard, 
c) slalom – rywalizacja firm (reprezentacja dwuosobowa na firmę). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i łączenia kategorii wiekowych, o czym uczestnicy 
zostaną poinformowani przed rozpoczęciem zawodów. 

3. Zgłoszenia firm do rywalizacji firm w zawodach możliwe są po wypełnieniu zgłoszeń 
indywidualnych obu zawodników. Firmę reprezentują dwie osoby, z każdej firmy przyjmowane 
jest tylko jedno zgłoszenie. 

4. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający 
bezpieczeństwu innych osób, przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.   

5. Od Uczestnika biorącego udział w zawodach sportowych wymaga się sportowego zachowania 
oraz rywalizacji w imię zasady fair play. 

6. Zawodnicy otrzymują numer startowy w biurze zawodów wyznaczonym przez organizatora 
7. Każdy uczestnik wpisywany jest na listę zawodników, a swoje uczestnictwo w zawodach 

podkreśla własnoręcznym podpisem, co jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem 
Wydarzenia. 

8. Uczestnicy biorą udział w Wydarzeniu na własną odpowiedzialność, a organizator nie ponosi 
winy w przypadku ewentualnego uszczerbku na zdrowiu. 

9. Opłata zawiera: 
a) koszt udziału w zawodach sportowych,  
b) koszt pakietu startowego przekazywanego zawodnikom, w tym jednodniowy karnet 

narciarski lub pakiet kibica 
c) koszt udziału w konferencji i imprezie towarzyszącej.  

10. Prawo interpretacji i zmiany niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi. 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy zawodów sportowych w dowolnym czasie. 
12. Korzystanie z wyciągów i tras narciarskich poza wyznaczonymi miejscami przez organizatora 

odbywa się na własną odpowiedzialność uczestnika. 
13. Uczestnicy zobowiązani są do indywidualnej rezerwacji pokoi (noclegów) bezpośrednio do 

Hotelu oraz uiszczenia stosownej opłaty. Warunki rezerwacji pokoi w Hotelu zgodnie  
z wytycznymi zawartymi w formularzu rezerwacji Hotelu. Informacja o rezerwacji noclegu oraz 
formularz rezerwacji dostępne na stronie internetowej wydarzenia. Organizatorzy nieponoszą 
odpowiedzialności z tego tytułu.  

 
IV. Warunki rezygnacji z udziału 

1. Rezygnacja z udziału tylko w formie pisemnej mailem: zg@stowarzyszenie-stop.pl 
2. Brak pisemnej rezygnacji z udziału w wydarzeniu najpóźniej do dnia 19 lutego 2023 r. będzie 

skutkował obciążeniem Państwa całkowitym kosztem udziału w wydarzeniu  
(z wykluczeniem opłat za nocleg, które regulowane są bezpośrednio przez Hotel i nie podlegają 
zwrotowi)  

3. Brak pełnej wpłaty za udział do dnia 19. lutego 2023 r. jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału 
w wydarzeniu. 

4. Dopuszcza się zmiany osoby zgłoszonej do dnia 19. lutego 2023 r., po uprzednim 
poinformowaniu Organizatora.  



 
V. Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika 

 
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stowarzyszenie 

Techniczne Odlewników Polskich oraz Odlewniczą Izbę Gospodarczą. Informacje dotyczące 
przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie dostępne jest pod adresem 
internetowym: https://stowarzyszenie-stop.pl/wp-content/uploads/2019/01/Information-
regarding-personal-data-STOP.pdf. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
przez Odlewniczą Izbę Gospodarczą dostępne na stronie www.oig.com.pl 

 
2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku, 

utrwalonego w postaci zdjęć lub filmów video (klipów) wykonanych w ramach wydarzeniu. 
Przedmiotowe zezwolenie uprawnia Organizatorów do rozpowszechniania dowolną techniką 
na wszystkich polach eksploatacji (w szczególności: druk, Internet, publikacja prasowa), 
bezterminowo i bez ograniczenia terytorialnego - wyłącznie w celach informacyjnych  
i promocyjnych konferencji.  

 
Organizatorzy:  
Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich 
Odlewnicza Izba Gospodarcza 

https://stowarzyszenie-stop.pl/wp-content/uploads/2019/01/Information-regarding-personal-data-STOP.pdf
https://stowarzyszenie-stop.pl/wp-content/uploads/2019/01/Information-regarding-personal-data-STOP.pdf

