
“MINI OLIMPIADA SZWAJCARII BAŁTOWSKIEJ” 
02. 02. 2019r.   
REGULAMIN 

 
§ 1 

Wydarzenie "Mini Olimpiada w Szwajcarii Bałtowskiej” to amatorskie zawody dla dzieci i ich rodziców 
w 4 konkurencjach podzielonych na kategorie wiekowe. Wydarzenie zaplanowane jest na jeden dzień 
tj. 2 lutego 2019 roku. 
Głównym Organizatorem zawodów jest DLF Invest Sp. z o.o. właściciel Stacji Narciarskiej „Szwajcaria 
Bałtowska”.   

 
§ 2 

Celem zawodów jest promowanie aktywnego stylu życia oraz rodzinnego spędzania czasu na świeżym 
powietrzu.   

 
§ 3 

1. Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie z podziałem na kategorie wiekowe. 
2. Przeprowadzone będą konkurencje: slalom w zjeździe na nartach, slalom w zjeździe na 

snowboardzie, zjazd na czas na jabłuszku oraz zjazd na czas na sankach. 
 

§ 4 
Warunki uczestnictwa i zgłoszenia 

1. W zawodach mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodzica/opiekuna 
prawnego. Formularz zgody będzie do pobrania w biurze organizatora w dniu Mini Olimpiady 
lub ze strony www.szwajcariabaltowska. 

2. Zgłoszenia do konkursów bez podpisania oświadczenia nie będą przyjmowane. 
3. Dopuszcza się start zawodników posiadających licencję PZN, PZS lub ISF,  jednakże ich start 

odbywa się poza konkurencją. 
4. Zgłoszenia do udziału w konkursach Mini Olimpiady przyjmowane są bezpośrednio przez 

Organizatora Głównego poprzez formularz zgłoszeniowy w Biurze Olimpiady w dniu imprezy, 
nie później niż do 30 min przed rozpoczęciem konkursu. 
 

 § 5 
Kategorie wiekowe w konkurencjach 

 
1. Zjazd na sankach w parach ( rodzic + dziecko) 
2. Indywidualny zjazd na jabłuszku – dla dzieci do 8 lat 
3. Indywidualny slalom na nartach - dzieci w wieku do 10 lat 
4. Indywidualny slalom na snowboardzie - dzieci w wieku 10 lat 
5. Indywidualny slalom na nartach - dzieci w wieku 11 - 12 lat 
6. Indywidualny slalom na snowboardzie - dzieci w wieku 11 - 12 lat 
7. Indywidualny slalom na nartach – dzieci w wieku 13 – 15 lat  
8. Indywidualny slalom na snowboardzie - dzieci w wieku 13 - 15 lat 
9. Indywidualny slalom na nartach – dzieci 16+ i dorośli  
10. Indywidualny slalom na snowboardzie - dzieci 16+ i dorośli 

 
§ 6 

Klasyfikacja rodzinna 
Jeden z konkursów organizowanych w ramach Mini Olimpiady przewiduje udział dzieci razem z 
opiekunami. W konkursie może wziąć udział jedna osoba dorosła ( rodzic/opiekun) i jedno dziecko. 
 

§ 7 
Każdy z uczestników może wziąć udział w konkursie nie więcej niż trzy razy . 
 

§ 8 
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują medale pamiątkowe. 
Zwycięzcy wszystkich kategorii (I-III miejsce) otrzymują nagrody rzeczowe, dyplomy oraz medale. 

http://www.szwajcariabaltowska/


 
§ 9 

Koszty udziału 
Udział w Mini Olimpiadzie jest bezpłatny. Organizator nie ponosi jednak kosztów związanych ze 
stawieniem się na linii startu co oznacza, że karnety na zjazdy każdy z uczestników zapewnia sobie we 
własnym zakresie. 

§ 10 
Kask jest bezwzględnym warunkiem wzięcia udziału w konkursach narciarskich i snowboardowych. 
 

§ 11 
Organizator zapewnia sanki oraz jabłuszka, ale dopuszcza się również start na własnym sprzęcie po 
wcześniejszej akceptacji przez Komisję Techniczną w postaci Organizatora oraz Sędziego Głównego. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu wykorzystanego w czasie zawodów. 
 

§ 12 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu startujących w konkurencjach 
Mini Olimpiady. 
 

§ 13 
Polityka prywatności 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych 

przekazanych przez Użytkowników w związku z udziałem w zawodach podczas „Mini Olimpiady”. 

 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest DLF INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w 

Bałtowie 7, 27-423 Bałtów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad 

Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 

KRS 0000398341, NIP: 6612366557, REGON: 260558350. 

2. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest warunkiem koniecznym do prawidłowego 

przeprowadzenia zawodów. 

3. Państwa dane osobowe są ̨wykorzystywane w celach: 

a) ewidencyjnych z uwagi na konieczność podpisania odpowiednich zgód na udział w zawodach 

- przez okres niezbędny do ich przeprowadzenia i zabezpieczenia roszczeń mogących podczas 

ich przebiegu powstać; 

b) reklamowych i marketingowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), do czasu cofnięcia 

zgody. 

1) W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych, przy czym 

wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

2) W przypadku pytań dotyczących przetwarzania przez Państwa danych osobowych prosimy o 

kontakt adres email: sekretariat@dlfinvest.pl 

3) Biorąc udział w „Mini Olimpiadzie” oraz w zawodach odbywających się ̨podczas Imprezy wszyscy 

Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w postaci zdjęć i filmów na 

stronie internetowej Organizatora, profilach społecznościowych oraz innych platformach i 

kanałach służących promocji działalności Organizatora. 

4) Udział w „Mini Olimpiadzie” jest jednoznaczny ze zgodą na postanowienia zawarte w powyższym 

regulaminie. 

 
 


