
                                                          

 

 

 

          R E G U L A M I N 

OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU NADZIEI 

OLIMPIJSKICH W PODNOSZENIU CIĘŻARÓW   
 
 

I.     CEL       
- promocja Województwa Lubelskiego 

- popularyzacja podnoszenia ciężarów 

- wyłonienie najlepszych zawodników 

- ocena pracy szkoleniowej 

 

 

II.    TERMIN I MIEJSCE 
         Zawody zostaną rozegrane w dniu 29.12.2019r. /Niedziela/ Hala sportowa      

ZSP Nr 5  w Zamościu  

 

 

III   ORGANIZATOR 
 KS Agros Zamość 

 LOZPC  Lublin 

 ZSP nr 5 w Zamościu  

 

 

 

IV.   UCZESTNICTWO    
         W mistrzostwach mają prawo startować zawodniczki i zawodnicy z rocznika 2005 

i starsi. Zawody zostaną rozegrane w klasyfikacji indywidualnej. 

Kategorie wagowe: 

Mężczyźni: kat. wagowe  55, 61, 67, 73, 81, 89, 96, 102, 109, +109.  

Kobiety: 49, 55, 59, 64, 71, 76, 81, 87, +87.  

Będzie prowadzona punktacja indywidualna w kat. mężczyzn i kobiet. Zawodnicy 

i zawodniczki  winni posiadać aktualne badania lekarskie, licencje zawodnicze, dokument 

tożsamości. Zawody odbędą się zgodnie z przepisami PZPC. 

 

 

V.   ZGŁOSZENIA 
      Zgłoszenie do zawodów należy podać do organizatora w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 26.12.2019 wyłącznie drogą elektroniczna na adres gawel007@wp.pl   

Wzór zgłoszenia: Zał.nr1.  



                                                          

 

Istnieje możliwość zamówienia zakwaterowania i wyżywienia lub samych 

obiadów  proszę o podawanie ilości zamawianych obiadów wraz ze zgłoszeniami 

(dane do faktury). 

 

 

VI.   NAGRODY 

         Organizator przewiduje puchary i nagrody  dla najlepszych zawodników w punktacji 

indywidualnej Sinclaira kobiet i mężczyzn. Szczegóły dotyczące przyznawania  nagród 

poda organizator na konferencji technicznej. 

 

 

VII. FINANSOWANIE 
- LOZPC  

- Klub Sportowy „Agros” Zamość  

- Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego  

- Miasto Zamość 

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
- Organizator  nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży, uszkodzenia lub     zagubienia 

sprzętu i rzeczy przez zawodników oraz osoby towarzyszące. 

-  Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji w przypadkach nie ujętych w niniejszym 

regulaminie.                                                                                                                                                                                                        

-  Zawodnicy muszą być ubezpieczeni w ramach NW. 

- Osoby zgłaszające uczestnictwo w zawodach sportowych wyrażają zgodę na przechowanie 

danych osobowych zgodnie z Ustawą z 10.05.2018r. DZ. U. z 2018r. poz. 1000 w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia zawodów sportowych.  

- Osoby biorące udział w turnieju wyrażają zgodę na publikacje wizerunku w każdy sposób, 

w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą informacje o imprezie oraz w celach 

marketingowych organizatora, a także reklamodawców i partnerów. 

 

 

PROGRAM ZAWODÓW                    

Niedziela   :  

 Godz. 9:30 Odprawa Techniczna  

 Godz10:00 Waga wszystkich zawodniczek i zawodników  

 Godz. 11:30 Start I grupy kobiet  

 Godz. 13:30 Start I grupy mężczyzn  

 Godz. 15:30 Start II grupy mężczyzn  

 17:30 Zakończenie zawodów  

 

 



                                                          

 

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA 
1. Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy „Agros” Zamość, 

ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość. 

2. Dane osobowe uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Nadziei Olimpijskich 

w podnoszeniu ciężarów  tj. imię i nazwisko, wizerunek oraz nazwa miejscowości, 

w której zamieszkują, będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny 

dla organizacji, przeprowadzenia, promocji, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród 

przez uczestników, w celach rozliczenia zawodów, archiwizacji dokumentów 

zgromadzonych w związku z realizacją zadania, a także mogą być wykorzystywane 

w celach promocyjnych, także po zakończeniu zawodów. 

3.  Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w rozporządzeniu 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 (dalej: RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (dalej: UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu 

umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz 

niniejszym regulaminem. 

4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione 

na podstawie przepisów prawa. 

5. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 3 

UODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO. 

6. Uczestnikom przysługują prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, 

usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody 

na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział 

w zawodach. 

7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 

dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w zawodach, zaś ich niepodanie lub 

brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.  

 

 



                                                          

 

 

  (Załącznik nr 1) 

ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW 

 
Dane do faktury: 

 
ZGŁOSZENIE ZAWODNIKÓW 

 

L.p. Nazwisko i imię Rok ur. 
Kat. 

wagowa 
Klub Wynik Rozmiar  

1       

2    
 

  

3    
 

  

4    
 

  

5       

6       

 
 
 

ZGŁOSZENIE OSÓB TOWARZYSZĄCYCH 
  

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Rozmiar  

1    

2    

 

 

 

REZERWACJA NOCLEGÓW I WYŻYWIENIA 
 

 

NOCLEGI ZAWODNIKÓW Liczba osób  

Sobota/Niedziela  - 28-29.12.2019 r.  

 

WYŻYWIENIE Liczba osób 

Kolacja   

Śniadanie  –   

Obiad -   

  


