
REGULAMIN KONKURSU: IV MISTRZOSTWA POMORZA W WYŚCIGACH 

DREZYN RĘCZNYCH 

 

20 WRZEŚNIA 2019 R. 

MUZEUM KOLEJNICTWA W KOŚCIERZYNIE 

 

 

§1. Organizatorzy 

1. Organizatorami konkursu p.n. IV MISTRZOSTWA POMORZA W WYŚCIGACH 

DREZYN RĘCZNYCH zwanego dalej: „Konkursem” są: 

a) Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie, 

b) Burmistrz i Rada Miasta Kościerzyny, 

c) Stowarzyszenie Skansen „Parowozownia Kościerzyna”, 

d) Stowarzyszenie Kolej na Westerplatte, 

e) Biuro Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie, 

f) Kościerski Dom Kultury. 

2. Konkurs rozgrywany jest na torze kolejowym w obrębie Muzeum Kolejnictwa  

w Kościerzynie na sprzęcie przygotowanym przez organizatora.  

3. Organizatorzy wyznaczają sędziego głównego Konkursu, który do dyspozycji ma osoby 

współtworzące komisję sędziowską i czuwające nad przebiegiem Konkursu oraz 

sekretarza Konkursu sporządzającego listę rankingową osad. 

 

§2. Uczestnicy 

1. W Konkursie biorą udział osady składające się z dokładnie 3 zawodników, które spośród 

siebie wyznaczą kapitana osady. 

2. Osady do konkursu zgłaszają się u komisji sędziowskiej od godz. 9
30

 do godz. 11
00

 

(najpóźniej) w dniu Konkursu. 

3. Osada, która nie zgłosi się na starcie w wyznaczonym terminie podlega dyskwalifikacji, 

bez prawa startu w późniejszym terminie. 

4. Kolejność startu osad zostanie określona w drodze losowania przez sędziego głównego  

z udziałem kapitanów osad o godz. 11
00

. 

5. Konkurs jest jazdą osad na czas na wyznaczonym przez organizatorów odcinku toru, przy 

czym zachowana zostanie zasada - jednej osadzie przysługuje jeden przejazd. 

6. Wszystkie osady używają w Konkursie tej samej drezyny. 

7. Rywalizacja odbywać się będzie w następujących kategoriach:  

a) Kategoria I – szkoły podstawowe (IV-VI klasa)  

b) Kategoria II – szkoły podstawowe (VII-VIII klasa) 

c) Kategoria III – szkoły średnie 

d) Kategoria IV – open (dorośli powyżej 18 roku życia) 

8. W kategoriach skierowanych do szkół mogą wystartować jedynie zgłoszone przez daną 

szkołę osady. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie dwie osady.  

9. Członkowie osad biorąc udział w zawodach wyrażają zgodę na utrwalanie                                    

i wykorzystywanie wizerunku w celach statutowych, informacyjnych i promocyjnych 



Administratora danych. W przypadku osób nieletnich zgoda wyrażana jest przez rodzica 

(opiekuna prawnego). Wzór zgody stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.  

10. Każda z osad w Kategorii I, II i III musi posiadać swojego Opiekuna. Opiekunowie osad 

nie mają prawa napędzać, ani jechać na drezynie. Do opiekunów osad ma zastosowanie 

obowiązek wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku zgodnie z § 2 ust. 9 regulaminu.  

 

§3. Zasady konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się w piątek 20 września 2019 r. o godz. 11
30

 i trwa do ukończenia 

biegu przez ostatnią osadę. 

2. Zgłoszenie osady do konkursu oznacza jednocześnie akceptację przez startujących 

warunków niniejszego regulaminu.  

3. Konkurs rozgrywany jest na następujących zasadach: 

a) trasa przejazdów jest wyznaczona na odcinku toru o długości 2x300 m (tam i z 

powrotem),  

b) trzech zawodników osady zajmuje miejsce na drezynie stojącej w miejscu startu/mety, 

na komendę „start" drezyna rusza. Drezynę podczas całego wyścigu napędza tylko 

dwóch zawodników, wybranych uprzednio przez drużynę. Zawodnicy nie mogą 

zmieniać się w trakcie całego wyścigu. Pomiar czasu rozpoczyna się od najechania 

pierwszą osią drezyny na linię startu/mety 

c) za linią wyznaczającą półmetek należy zatrzymać się i zawrócić w wyznaczonej strefie 

(8 m). Przekroczenie którąkolwiek osią drezyny linii końcowej sektora półmetka 

przeznaczonego do zawrócenia skutkować będzie doliczeniem 10 sekund kary.  

d) zatrzymanie drezyny po przekroczeniu linii startu/mety powinno nastąpić w 

oznaczonym 8-metrowym sektorze. Przekroczenie osią drezyny linii końcowej sektora 

zatrzymania skutkować będzie doliczeniem 10 sekund kary. Po przekroczeniu przez 

obie osie drezyny linii startu/mety sędzia główny dokonuje zatrzymania pomiaru 

czasu.  

e) o klasyfikacji decyduje uzyskany najkrótszy czas przejazdu w obie strony, po 

uwzględnieniu ewentualnych sekund karnych. 

f) w przypadku uzyskania przez różne osady w jednej kategorii, czasów przejazdu nie 

różniących się o więcej niż 1 sekundę, Organizator przewiduje konkurencję 

dogrywkową. 

g) każdy z uczestników może wystartować w tylko jednej osadzie i kategorii. 

h) wykolejenie drezyny bez względu na przyczynę skutkuje dyskwalifikacją osady. 

i) w kwestiach spornych głos decydujący ma sędzia główny. 

4. Trzy najlepsze osady z każdej kategorii otrzymają nagrody i upominki. 

5. Zakończenie Konkursu przewidziane jest na godz. 14.00, zaś ogłoszenie wyników  

i wręczenie nagród na 14.30. 

6. Każdy z zawodników o ile nie jest ubezpieczony, ubezpiecza siebie we własnym zakresie. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 

8. Warunkiem niezbędnym do udziału w Konkursie jest wypełnienie i dostarczenie w dniu 

zawodów załącznika stanowiącego ostatnią część niniejszego Regulaminu 

 

 



§4. Przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenie 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) – RODO, informujemy: 

a) Administratorem Danych, podanych w związku z udziałem w konkursie jest Muzeum 

Ziemi Kościerskiej, ul. Rynek 9, 83-400 Kościerzyna. 

b) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ppiatak@kancelariapiatak.pl oraz 

pisemnie na adres siedziby Administratora wskazanym w pkt a). 

c) Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu „IV 

MISTRZOSTWA POMORZA W WYŚCIGACH DREZYN RĘCZNYCH”, wyłonienie 

zwycięzcy i przyznanie nagród, umieszczenia danych o konkursie w materiałach 

publikowanych przez Administratora Danych i na jego stronie internetowej oraz promocja 

Konkursu. 

d) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO w okresie 

organizowania i przeprowadzania Konkursu oraz przez okres dochodzenie roszczeń z nim 

związanych. W zakresie wizerunku podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit a) RODO. Uczestnikowi przysługuje prawo cofnięcia zgody na wykorzystanie 

wizerunku ze skutkiem na przyszłość.  

e) Dane osobowe mogą być upubliczniane w materiałach Administratora danych oraz                   

w Internecie.  

f) Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże jest to niezbędne do wzięcia udziału 

w Konkursie. 

g) Osoba podająca dane osobowe posiada prawo dostępu do danych osobowych, prawo do 

sprostowania danych osobowych, prawo żądania od administratora danych osobowych 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,  

że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

h) Osoba podająca dane osobowe nie posiada prawa do usunięcia danych osobowych przez 

okres wynikający z czynności wskazanych w przytoczonym przepisie, prawa do 

przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

i) Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do regulaminu konkursu: IV MISTRZOSTWA POMORZA W WYŚCIGACH 

DREZYN RĘCZNYCH 

Oświadczenie i klauzula informacyjna dotycząca wykorzystania wizerunku: 

 

 Nieodpłatnie wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku przez Muzeum Ziemi 

Kościerskiej, ul. Rynek 9, 83-400 Kościerzyna w publikacjach i w Internecie w celach statutowych, 

informacyjnych i promocyjnych Administratora danych w związku z organizowaniem konkursu „IV 

MISTRZOSTWA POMORZA W WYŚCIGACH DREZYN RĘCZNYCH”. * 

 

 Działając jako przedstawiciel ustawowy nieodpłatnie wyrażam zgodę na wykorzystywanie 

wizerunku mojego dziecka/podopiecznego: (Imię i nazwisko, nazwa i numer szkoły) 

 …………………………………………………………………………………….……….  

przez Muzeum Ziemi Kościerskiej, ul. Rynek 9, 83-400 Kościerzyna w publikacjach i w Internecie w 

celach statutowych, informacyjnych i promocyjnych Administratora danych w związku z 

organizowaniem konkursu „IV MISTRZOSTWA POMORZA W WYŚCIGACH DREZYN 

RĘCZNYCH” * 

*(niepotrzebne skreślić) 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że: 

 Administratorem danych, które podałem/am jest Muzeum Ziemi Kościerskiej, ul. Rynek 9, 83-

400 Kościerzyna. 

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ppiatak@kancelariapiatak.pl oraz pisemnie na 

adres siedziby Administratora wskazanym w pkt a) 

 Cel przetwarzania danych: wykorzystanie wizerunku w publikacjach i w Internecie w celach 

statutowych, informacyjnych i promocyjnych Administratora danych. 

 Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit a) 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). 

 Wizerunek będzie udostępniany odbiorcom danych za pośrednictwem publikacji i Internetu. 

 Podanie danych (wizerunku) jest dobrowolne.  

 Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody. Czas przetwarzania danych 

osobowych wyznacza osoba zezwalająca na wykorzystanie wizerunku w celach informacyjnych i 

promocyjnych Administratora Danych.  

  Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa dostępu do danych osobowych dotyczących 

mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. 

 Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

 Jestem świadomy o przysługującym mojej osobie prawie do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 Zostałem poinformowany, że podane przeze mnie dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 

Zapoznałem / zapoznałam się z treścią w/w klauzuli informacyjnej oraz zrozumiałem / zrozumiałam 

jego treść. 

 

                                          ………………………………….. 

Data i podpis osoby wyrażającej zgodę 


