
 
REGULAMIN 

AMATORSKIE ZAWODY „Gminne Igrzyska Zimowe Piwnicznej Zdrój w Wierchomli Małej” 

Konkurencja: SLALOM GIGANT 
STACJA NARCIARSKA WIERCHOMLA 

  
§ 1 

Organizatorami zawodów są:  

- Miasto  i Gmina  Piwniczna-Zdroju  
– Gminna Komisja RPAiPN 

- Stacja Narciarska Wierchomla oraz Szkoła Narciarska Dwie Doliny 

 
§ 2  

1. Celem zawodów jest: 
1) popularyzacja narciarstwa alpejskiego  

2) docenienie współpracy ze Stacją Narciarską Wierchomla 

3) wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych 
 

2. Zawody narciarskie mają charakter zamknięty. Mogą w nich uczestniczyć : 
1) dzieci i młodzież ze szkół z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój  

2) opiekunowie będący  w danym dniu z młodzieżą 
3. Zawody narciarskie składają się z jednej edycji.  

4. Termin: 27.02.2022 r. 

5. Miejsce: Stacja Narciarska Wierchomla 
 

§ 3 
1. Zgłoszenia list imiennych uczestników zawodów wg ustalonych kategorii wiekowych należy przesłać na 

meilaj.jochymek@vp.pl  Jolanty Jochymek do dnia 20.02.2022r.( w celu przygotowania imiennych  list startowych 

2.  Każdy opiekun grupy zobowiązany jest do przygotowania imiennej listy uczestników wg wzoru podpisanego 
porozumienia S-Cool Carnet , podbitego przez Dyrektora Szkoły w celu odebrania karnetów w dniu zawodów dla 

SWOICH ZAWODNIKÓW.    
3. Numery startowe będą przypisane każdemu zgłoszonemu przez opiekunów uczestnikowi zawodów.   Każdy opiekun 

grupy odbiera numeryw dniu zawodów w godz.8.30-9.30 w biurze zawodów i po skończonej konkurencji numery 
zwraca na mecie . 

4. Start zawodników odbywał się będzie w kolejności rosnącej od najmniejszego do największego  

5. IMPREZA składają się z jednej edycji zawodów w narciarstwie alpejskim. 
Zostanie ona rozegrana na stokach narciarskich Stacji Narciarskiej Wierchomla. Ostateczna lokalizacja zostanie 

podana w komunikacie przed zawodami na 3 dni przed imprezą na stronie www.wierchomla.com.pl 
W zależności od ilości uczestników zostaną przeprowadzone jeden przejazd, miejsce rozgrywania zawodów  

z uwagi na warunki narciarskie również może ulec zmianie. 

 
§ 4 

Warunki uczestnictwa: 
1. W zawodach uczestniczyć mogą dzieci/młodzież oraz osoby będące opiekunami w dniu zawodów  zamieszkująca 

na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.  

2. Młodzież uczęszczająca do szkół na terenie gminy Piwniczna -Zdrój 
3. Dzieci i młodzież biorąca udział w zorganizowanych wyjazdach na narty zgodnie z podpisanym porozumieniem  

w ramach S-cool karnet. 
4. Dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy 

5.  Uczniowie-Zawodnicy  szkół z terenu gminy trenujący w klubach sportowych 
6.  Zgłoszenia do zawodów dokonują opiekunowie grup w ustalonej poniżej liczbie uczestników: 

1) SP.Łomnica-Zdrój-20 osób 

2) SP.Kosarzyska-10 osób 
3) SP.Głębokie-10 osób 

4) SP.Wierchomla-10 osób 
5) SP. Nr1 Piwniczna-Zdrój-40 osób 

6) przedszkolaki 20 osób 
 

Zgłaszając uczestnictwo w zawodach uczestnik oświadcza i potwierdza, że zna regulamin zawodów oraz akceptuje 

poniższą klauzulę: 
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z prowadzeniem i organizacją zawodów, nie 

ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w 
trakcie lub po imprezie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i 

prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego 

lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.  
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Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję 
do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z 

warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat 

wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu na karcie zgłoszeniowej. 
Oświadczam, iż stan mojego zdrowia oraz posiadanych umiejętności pozwalają na start w w/w opisywanych zawodach.  

Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być 
wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami 

regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.Nr 133, poz. 883). 

 
§ 5 

Kategorie 
  

1. Narciarski slalom gigant. 5 kategorii wiekowych z podziałem dziewczęta i chłopcy : 

Grupa I-         -  rocznik 2015 i młodsi 
GRUPA II -rocznik 2012-2013-2014 

GRUPA  III -rocznik 2011 i 2010-2009 
GRUPA  IV -rocznik 2007 i 2008 

Grupa V          - opiekunowie bez podziału na wiek 

 
§ 6 

Klasyfikacja i punktacja 
1. Klasyfikacja zawodów zostanie przeprowadzona na podstawie jednego przejazdu. 

2. Klasyfikacja w poszczególnych kategoriach będzie przeprowadzona osobno dla dziewcząt i osobno dla chłopców 
oraz opiekunów. 

 

§ 7 
Nagrody 

1. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca od I-III otrzymają dyplomy i puchary w ustalonych  kategoriach wiekowych.  
Klasyfikacja w poszczególnych grupach wiekowych prowadzona jest oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Nagrody 

zostaną rozdane na uroczystym zakończeniu przy mecie na stoku.  

 
§ 8 

Koszty udziału i ubezpieczenie 
1. Udział w zawodach jest bezpłatny. 

2. Każdy uczestnik zawodów startuje na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za 

wypadki wynikłe z winy uczestników zawodów. 
3. Każdy uczestnik oświadcza i zobowiązuje się, że startuje na własną odpowiedzialność i posiada odpowiednie 

zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach. 
4. Organizator przyjmuje, że zawodnicy nieletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział  

w zawodach.Organizatorzy  zalecają  ubezpieczenie się od NW. 
     5.  Organizator nie ubezpiecza zawodników od NW!!!Posiadanie kasków jest obowiązkowe!!! 

6. W przypadku trudnych warunków narciarskich, w trosce o bezpieczeństwo startujących. 

organizator może  przenieść miejsce przeprowadzenia imprezy, a nawet ją odwołać bez konsekwencji finansowych. 
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

1. Oglądanie trasy: w dniu zawodów do godziny 10:00 do 10:30, może odbywać się tylko ześlizgiem obok trasy 

slalomu, lub podchodzeniem od dołu. 
2. Jazda  po trasie przez światło bramki grozi dyskwalifikacją zawodnika. 

3. Zawodnicy w czasie oglądania muszą mieć założone w sposób widoczny numery startowe. 
4. Opiekunowie lub rodzice odpowiedzialni są za bezpieczeństwo sprzętu narciarskiego zawodników i zapewnienie 

odpowiedniego ubioru.Używanie kasków narciarskich obowiązkowe we wszystkich kategoriach. 
5. W przypadku złych warunków atmosferycznych (śniegowych) w trosce o bezpieczeństwo zawodników organizator 

zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca rozgrywania zawodów, możliwość odwołania zawodów w dniu 

poprzedzającym, a nawet w dniu zawodów. 
Zawodnicy, opiekunowie oraz rodzice powinni telefonicznie upewnić się czy zawody nie zostały odwołane. 

 
 

§ 10 

Pozostałe przepisy reguluje Narciarski Regulamin Sportowy. 
 

 
 



§ 11 
Interpretacja  regulaminu 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi zawodów 
 

 

Osoba odpowiedzialna za przebieg zawodów: 
Michał Tkaczyk Stacja Narciarska Wierchomla 

Wierchomla Mała 21 
Tel.: 519 539 007 

 

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój, 
Jolanta Jochymek 

781825349 
j.jochymek@vp.pl 

 
 

HARMONOGRAM ZAWODÓW 

 „Gminne Igrzyska Zimowe Piwnicznej Zdrój w Wierchomli Małej” 
Konkurencja: SLALOM GIGANT 

STACJA NARCIARSKA WIERCHOMLA.  

 

 

W dniu zawodów 27.02.2022: 
 

• Od 8:30 do 9:30–wydawanie numerów startowych ( przy wejściu do - Restauracji Pod Wyciągiem) 

• od 10:00 do 10:30- oglądanie trasy 

• od 10:45 – rozpoczęcie zawodów wg grup wiekowych od najmłodszej  dziewczyny i chłopcy  na zmianę 

• zakończenie zawodów oraz wręczenie nagród 30 min po przejeździe ostatniego zawodnika 

• zakończenie odbywać się będzie w okolicy mety. 

 

Głównym organizatorem jest firma Dwie Doliny Muszyna Wierchomla sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
oraz Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – Gminna Komisja RPAiN. 
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