
     

     
 

Międzynarodowy Zjazd  na Saniach Rogatych Na Pograniczu -  Międzygórze  
2020 

 

Regulamin  
Cel:  
 - propagowanie prozdrowotnego stylu życia, 

- promocja turystyczno – rekreacyjnych walorów  Międzygórza w Masywie Śnieżnika. 
  
Organizatorzy: 
 -  Gmina Bystrzyca Kłodzka. 
 -  Rada Sołecka w Międzygórzu 
Termin i miejsce:  
 08.02.2020 r. – Międzygórze (Jawornica) 
Zasady rozgrywania zawodów: 

- zawody zostaną rozegrane w jednym przejeździe na czas w składach dwuosobowych na 
stylizowanych „saniach rogatych” (dwie osoby dorosłe lub jedna osoba dorosła + dziecko). 

Nagrody:  
1. Zawodnicy (drużyna) zajmujący miejsca I- III otrzymają  trofea. 
2. Nagroda specjalna za najbardziej wymyślny strój w kat. żeńskiej, męskiej i dziecięcej. 
3. Wśród wszystkich uczestników  zawodów zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe. 

 
 Program zawodów i zgłoszenia: 

 08.02.2020 r. 
 - godz. 11:00 – 12.00 – przyjmowanie dodatkowych zgłoszeń, wydawanie numerów 
 startowych  
 - godz. 12.00 – rozpoczęcie zawodów, 
 - godz. 14.00 -15:00  – wręczenie nagród, oficjalne zakończenie zawodów i pożegnanie. 
 

Do dnia  04.02.2020 r. do godz. 13.00 zgłoszenia będą przyjmowane pod następującym adresem: 
Urząd Miasta i Gminy  

Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej 
Plac Wolności 17, 57-500 Bystrzyca Kłodzka 

Tel. 74 8 117 674, 74 8 117 675  
e-mail: sport@bystrzycaklodzka.pl 

             
 

Biuro zawodów będzie mieściło się  na Polanie Jawornickiej  w Międzygórzu . 
Zasady uczestnictwa i finansowanie: 
- organizatorzy pokrywają koszty organizacji i nagród. Pozostałe koszty,  w tym dojazd na miejsce         
zawodów  pokrywają uczestnicy zawodów,   
- organizator zapewnia: 

 a) sanie rogate dla uczestników zawodów, 
  b) ciepły posiłek po zakończeniu zawodów, 
  c) nagrody 
  d) pomoc medyczną.  
 
 
 
 
 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 

budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach projektu, pn.: „Turystyka 
na Pograniczu” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002108 
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Uwagi: 
 - organizator posiada ubezpieczenie OC  imprez sportowych. 
 - uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie od NNW, 
 - organizatorzy nie odpowiadają za kradzieże i zniszczenie sprzętu, 
 - jury zawodów rozstrzyga wszelkie sprawy nie ujęte w regulaminie zawodów, 
 - uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, 
 - organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 
 
        
Utrwalenie przebiegu imprezy 
a) Impreza będzie utrwalana na nośnikach audio, video, foto. 
b) Materiały audio, video, foto będą publikowane na stronach internetowych i w prasie lokalnej. 
c) Wejście na teren imprezy jest jednoznaczne z akceptacją i udzieleniem zgody na przetwarzanie 
wizerunku na potrzeby publikacji materiałów audio, video, foto w miejscach wyszczególnionych w pkt b) 
celem promocji imprezy. 
 
 
 
 
 
RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 - RODO ),pragnę przekazać, że informacja przetwarzania danych 
osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka dostępna jest na stronie internetowej  
www.bystrzycaklodzka.pl  w zakładce RODO - Klauzula Informacyjna 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem  
www.bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl w zakładce Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania 
danych osobowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 

budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach projektu, pn.: „Turystyka 
na Pograniczu” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002108 
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