
Regulamin organizacyjny zawodów lekkoatletycznych  
“AGH Athletics Championships 2022” 

 

§ 1. 
Postanowienia ogólne  

1. Regulamin organizacyjny “AGH Athletics Championships”, zwany dalej Regulaminem, 
dotyczy zawodów lekkoatletycznych, zwanych dalej Zawodami. 

2. Organizatorami Zawodów są Akademicki Związek Sportowy AGH oraz Uczelniana 
Rada Samorządu Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 
w Krakowie, zwane dalej Organizatorem. 

3. II edycja zawodów lekkoatletycznych “AGH Athletics Championships” odbędzie się 
14.05.2022 r. w godzinach 9:30-15:00, na stadionie WKS Wawel. 

4. Każdy z uczestników Zawodów zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym 
Regulaminem oraz do jego przestrzegania. Udział w Zawodach jest równoważny z 
akceptacją postanowień Regulaminu.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Zawodów osób zakłócających jego 
przebieg lub nie przestrzegających zapisów niniejszego Regulaminu. 

6. Udział w Zawodach jest bezpłatny. 

 
§ 2. 

Warunki uczestnictwa i zgłoszenie do zawodów 
 

 
1. W Zawodach mogą wziąć udział osoby, które w semestrze letnim roku akademickiego 

2021/2022 posiadają status studenta, doktoranta lub pracownika AGH. 
2. W celu wzięcia udziału w Zawodach należy dokonać rejestracji. Zapisu do udziału w 

Zawodach dokonuje się poprzez przesłanie zgłoszenia na podany przez Organizatora 
formularz online, umieszczony na stronie wydarzenia. 

3. Każdy z uczestników może wziąć udział w maksymalnie 2 konkurencjach biegowych 
i 2 konkurencjach technicznych. 

4. Zgłoszenia trwają od dnia 19.04.2022 r. do 05.05.2022 r. włącznie. 

 
§ 3.  

System i organizacja zawodów 
 

 
1. Zawody zostaną rozegrane z podziałem na kobiety (K) i mężczyzn (M) w 

konkurencjach: biegi na dystansach 100m, 400m, 1000m, 3000m, skok w dal, skok 
wzwyż, pchnięcie kulą oraz Test Coopera. 

2. Harmonogram startów: 
• 09:30 - 09:45   -   1000 m K 
• 09:45 - 10:00   -   1000 m M 
• 10:00 - 10:40   -   100 m K 
• 10:40 - 11:20   -   100 m M 
• 11:20 - 12:00   -   400 m K 
• 12:00 - 12:40   -   400 m M 
• 12:40 - 13:20   -   3000m K 
• 13:20 - 14:00   -   3000m M 
• 14:00 - 14:30   -  Test Coopera 
• 09:30 - 10:30   -   Pchnięcie kulą 
• 10:30 - 11:20   -   Skok wzwyż 
• 11:20 - 12:30   -   Skok w dal 
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1. Przedstawiony w ust. 2. harmonogram może ulec zmianie, o czym Uczestnicy będą 
informowani na bieżąco na stronie wydarzenia. 

 
§ 4.  

Świadczenia organizatorów 
 

 
1. Każdy Uczestnik otrzyma numer startowy, który będzie można odebrać w dniu 

zawodów, w biurze zawodów od 8:00 do 10:00. 
2. Zawodnicy, chcący wystartować w konkurencjach biegowych (100m, 400m, 1000m), 

muszą się zgłosić do biura zawodów najpóźniej do godz. 9:00 w dniu zawodów. 
3. Dla Uczestników udostępnione będzie zaplecze sanitarne znajdujące się w budynku 

stadionu WKS Wawel. 
4. Numery startowe należy umieścić na odzieży wierzchniej, z przodu koszulki, w taki 

sposób aby były widoczne przez cały czas trwania zawodów. 
5. Przewidziane są okolicznościowe nagrody dla najlepszych Uczestników, 

m. in. w postaci pucharów. Dodatkowe nagrody zostaną przyznane w zależności 
od hojności sponsorów. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji godziny rozpoczęcia 
poszczególnych konkurencji w zależności od panujących warunków pogodowych lub 
ilości Uczestników. 

 
§ 5. 

Wyniki i klasyfikacje 
 

 
1. Wyniki każdej z konkurencji będą publikowane na wydarzeniu Zawodów. 
2. Rozdanie dyplomów i nagród odbędzie się po zakończeniu wszystkich konkurencji. 
3. W każdej klasyfikacji będzie prowadzony podział na kobiety i mężczyzn. 

 
§ 6. 

Ochrona danych osobowych 
 

 
1. Przetwarzanie i zbieranie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ 119, 
4.52016, p. 1-88) – dalej: RODO. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej 
organizacji i przeprowadzenia Zawodów. 

3. Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez Uczestnika Zawodów 
stanowi: a. art. 6 ust. 1 lit. b – RODO – umowa zawarta poprzez zgłoszenie 
uczestnictwa w Zawodach oraz akceptację przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. 
b. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda wyrażona przez Uczestnika na publikację wizerunku 
utrwalonego w jakiejkolwiek formie podczas organizowanego wydarzenia oraz na 
publikację wyników poszczególnych konkurencji. 

4. Administratorem danych osobowych przetwarzających dane w ramach 
organizowanych Zawodów w rozumieniu RODO oraz niniejszego Regulaminu jest 
Uczelniana Rada Samorządu Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 
Staszica w Krakowie, z siedzibą w Krakowie 30-059, ul. Reymonta 13A. 

5. Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie formularza 
uczestnictwa w Zawodach, akceptacja niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na 
przetwarzanie. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

https://www.facebook.com/events/1027694174762108


celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń z 
niniejszej Umowy, w zakresie, w którym Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych, do momentu cofnięcia tej zgody. 

6. Udzielenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 
dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny do uczestnictwa w Zawodach. 

7. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie, której dane 
dotyczą, przysługują poniższe prawa: 

0. Prawo dostępu do danych osobowych, 
1. Prawo sprostowania danych osobowych, 
2. Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
3. Prawo usunięcia danych osobowych, 
4. Przenoszenia danych, 
5. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. 
8. Prawa, o których mowa w ust. 7, Uczestnik może zrealizować poprzez kontakt z 

Administratorem danych na adres mailowy: athletics@samorzad.agh.edu.pl 
9. Skorzystanie z prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych przed lub w trakcie Zawodach skutkować będzie niemożliwością 
uczestnictwa w organizowanych Zawodach lub wykluczeniem z Zawodów. 

10. Ponadto Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez 
Administratora określonego w ust.2. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(dane adresowe organu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa).  

11. Organizator przetwarza następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail, 
płeć, telefon kontaktowy, numer indeksu, nazwę wydziału, numer startowy, numer 
ubezpieczenia NNW, wyniki uzyskane w poszczególnych konkurencjach, wizerunek. 

12. Wysyłając zgłoszenie Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i 
publikację utrwalonego w jakiejkolwiek formie wizerunku, bez żadnych ograniczeń 
czasowych i terytorialnych, w tym wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i 
nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników Zawodów. Mogą one być 
wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD, DVD, 
w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, 
telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe oraz inne komercyjne 
związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora. Uczestnik wyraża także 
zgodę na publikację wyników w poszczególnych konkurencjach na stronie internetowej 
oraz mediach społecznościowych Organizatora oraz strony obsługującej pomiar czasu. 

13. Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywał danych osobowych podmiotom 
trzecim, organizacjom międzynarodowym czy państwom trzecim w rozumieniu RODO, 
chyba że przepisy ustawy lub prawa międzynarodowego nakładają na Administratora 
obowiązek w tym zakresie. 

14. Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane 
osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób 
właściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem 
podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z 
celami przetwarzanie i wykorzystanie danych. 

 
§ 7. 

Postanowienia końcowe 
 

 
1. Organizator nie zapewnia Uczestnikom opieki medycznej. Każdy uczestnik bierze 

udział w Zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia 
uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

2. Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. 



3. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków 
odurzających.  

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, wszystkich zawodników obowiązuje 
bezwzględne stosowanie się do zaleceń Organizatora oraz służb porządkowych. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wydarzenia ze względu na stan 
epidemiologiczny w Polsce. 

6. Wszystkie kwestie nieujęte w niniejszym Regulaminie są rozstrzygane przez 
Organizatora.  

7. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji oraz zmian postanowień 
niniejszego Regulaminu. Wszystkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą ogłaszane 
na stronie wydarzenia.  
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