
REGULAMIN 
ZAWODY SKATE PARKU Bike Contest High Style Żory V2

⦁ ORGANIZATOR
Clinic Bike & Ski ul. Powstańców Śląskich 366, Jastrzębie‐Zdrój

⦁ WSPÓŁORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach

⦁ SPONSOR WYDARZENIA
KAPADORA Sp. Z O.O. w Żorach

⦁ CELE

⦁ Promocja Miasta Żory.

⦁ Popularyzacja jazdy na rowerach MTB i BMX.

⦁ Współzawodnictwo w zawodach.

⦁ TERMIN I MIEJSCE
Zawody odbędą się w dniu 22 sierpnia 2021r., na terenie Skate Parku w Żorach (Park 
Cegielnia, ul. Folwarecka)

⦁ KATEGORIE ZAWODÓW

Zawody odbywać się będą w 3 kategoriach, bez podziału na klasy wiekowe i płeć. 

⦁ BMX – amator

⦁ BMX – pro

⦁ MTB – open

⦁ WARUNKI UCZESTNICTWA

⦁ Warunkiem dopuszczenia do udziału w imprezie osoby niepełnoletniej jest:

⦁ złożenie  w  dniu  imprezy  w  Sekretariacie  Zawodów  Oświadczenia/zgody 
(załącznik nr  1) wypełnionego przez rodzica/opiekuna prawnego..

Oświadczenie zawiera:

⦁ imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego,

⦁ numer telefonu kontaktowego,

⦁ imię i nazwisko dziecka,

⦁ oświadczenie  rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające:  zapoznanie  się  z 
regulaminem  imprezy  i akceptacją  jego treści, brak przeciwwskazań dziecka 
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do udziału w  imprezie,  informację o przetwarzaniu danych osobowych oraz 
rozpowszechnieniu  wizerunku  dla  potrzeb  związanych  z  organizacją  i 
promocją imprezy.

⦁ złożenie w dniu imprezy w Sekretariacie Zawodów Oświadczenia o świadomości 
ryzyka  dotyczące  COVID  19  (załącznik  nr  2) wypełnionego  przez 
rodzica/opiekuna prawnego.

⦁ Warunkiem dopuszczenia do udziału w imprezie osoby pełnoletniej jest:

⦁ złożenie  w  dniu  imprezy  w  Sekretariacie  Zawodów  wypełnionego  Oświadczenia 
(załącznik nr 3).
Oświadczenie zawiera:

⦁ imię i nazwisko uczestnika,

⦁ numer telefonu kontaktowego,

⦁ oświadczenie  potwierdzające:  zapoznanie  się  z  regulaminem  imprezy  i 
akceptacją  jego  treści,  braku  przeciwwskazań  do  udziału  w  imprezie, 
informację  o  przetwarzaniu  danych  osobowych  oraz  rozpowszechnieniu 
wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy.

⦁ złożenie w dniu imprezy w Sekretariacie Zawodów Oświadczenia o świadomości 
ryzyka dotyczące COVID 19 (załącznik nr 4).
Obowiązują  druki  Organizatora ‐ do  pobrania  ze  strony  internetowej 
www.mosir.zory.pl lub w Sekretariacie Zawodów.

⦁ Prawo do startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu zawodów:

⦁ ukończyły 13 lat 

⦁ w wieku 15‐18 lat posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów 

prawnych,

⦁ poniżej 15 lat, pozostają pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych 

przez cały czas trwania zawodów i wypełniły zgody rodziców/opiekunów 

prawnych, jak powyżej.

⦁ Uczestnik bierze udział w zajęciach i korzysta ze skate parku na własną 

odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z 

charakteru tych zajęć, które mogą polegać m.in. uszkodzeniu ciała, ryzyku utraty 

zdrowia a nawet życia.

⦁ ZGŁOSZENIA

⦁ Zgłoszenia w dniu zawodów od godz. 10.00 ‐ 11.00, w sekretariacie zawodów. 

⦁ Zawodnicy  dokonują  zgłoszenia  do  udziału  w  imprezie  poprzez  wypełnienie 

formularza  zgłoszeniowego,  dostępnego  na  stronie    www.mosir.zory.pl lub 

bezpośrednio w biurze zawodów. 

⦁ Każdy uczestnik  imprezy przy zapisie otrzyma opaskę na rękę, która upoważni go do 

wzięcia  udziału  w  imprezie  oraz  pozwoli  na  swobodne  przemieszczanie  się  w 

wyznaczonej strefie dla zawodników.

⦁ Szczegóły zgłoszeń zostały zawarte w WARUNKACH UCZESTNICTWA w pkt VII, ppkt 
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1‐3 niniejszego Regulaminu.

⦁ PROGRAM ZAWODÓW

10:00 ‐ 10.30‐ przyjmowanie zgłoszeń od uczestników, weryfikacja, zapisy na listy 
startowe,
10:30 – rozpoczęcie treningów
11:00 – konkurs Bunny Hop

11:30 – treningi BMX amator

12:00 – eliminacje BMX amator

13:00 – treningi MTB

13:30 – eliminacje MTB

14:30 – treningi BMX pro

15:00 – eliminacje BMX pro

16:00 – finały BMX amator

16:30 – finały MTB

17:00 – finały BMX pro

17:30 – Best Trick

18:00 – rozdanie nagród, zakończenie

⦁ NAGRODY

⦁ Nagrody pieniężne i dyplomy będą wręczane po zakończeniu zawodów:
a)      Kategoria BMX amator – nagrody rzeczowe i pieniężne –        

 I – 300 zł
 II – 200 zł
 III – 100 zł
b)     Kategoria BMX pro – nagrody pieniężne ‐                                    

 I – 800 zł            (fundator KAPADORA)
 II – 600 zł          
 III – 400 zł         

c)      Kategoria MTB open – nagrody rzeczowe i pieniężne             

⦁  I – 400 zł
 II – 300 zł
 III – 200 zł

⦁ Bunny Hop – 100 zł                                                                          
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⦁ Best Trick open – 100 zł

⦁ WYPOSAŻENIE

⦁ Udział w zawodach odbywa się na własnym sprzęcie rowerowym. 

⦁ W celu  zabezpieczenia  się  przed  skutkami  ewentualnych upadków, Uczestnicy 
zawodów obowiązkowo muszą posiadać;

⦁ sprawny technicznie rower, 

⦁ kask, 

⦁ ochraniacze. 

⦁ PRZEPISY:

⦁ Regulacje i przepisy zawodów:

⦁ zawody składają się z eliminacji i finału (struktura zawodów uzależniona będzie 

od ilości zgłoszonych do startu uczestników),

⦁ do finału przechodzi 6 najlepszych zawodników z danej kategorii,

⦁ na podstawie uzyskanej punktacji sędziowie wyliczą ostateczne wyniki zawodów.

⦁ Sędziowie oceniać będą:

⦁ format zawodów oraz rywalizację opierającą się na dwóch ocenianych 

przejazdach,

⦁ każdy przejazd  trwający około 60 sekund, liczy się lepszy  przejazd (wyżej 

oceniony przez sędziów), 

⦁ skalę trudności ewolucji i widowiskowość przejazdu każdego z zawodników.

⦁ O  wynikach  zawodów  decydują  sędziowie,  powołani  przez  organizatora,  których 

werdykt jest ostateczny i niepodważalny.

⦁ Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania kolejności startowej danej kategorii.

⦁ Zawodnicy  nie  mogą  przeprowadzać  treningów  na terenie Skate Parku   podczas 

rozgrywania zawodów. 

⦁ Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  wykluczenia  uczestnika w przypadku  

stwierdzeniu braku odpowiedniego zabezpieczenia ciała (brak kasku i ochraniaczy), 

niesprawnego roweru.

⦁ Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków zawartych w regulaminie.

Organizator  może  nie  dopuścić  lub    wykluczyć  uczestnika  z  zawodów  z  powodu 

nieprzestrzegania regulaminu.

⦁ Zawody przeprowadzone będą wg niniejszego regulaminu. 

⦁ Wszystkie  sprawy  sporne  powstałe  podczas  rozgrywania  zawodów,  rozpatrywać 

będzie komisja sędziowska powołana przez organizatorów.

⦁ Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  ostatecznej  interpretacji  i  wprowadzania 
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zmian w regulaminie.

⦁ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

⦁ Biuro  zawodów  będzie  się  mieścić  na  terenie  Skate  Parku  (Park  Cegielnia,  ul. 
Folwarecka w Żorach).  

⦁ Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, organizator 
nie  ubezpiecza  zawodników  od NNW.  Zaleca  się  indywidualne  ubezpieczenia  od 
NNW.

⦁ Uczestnik w każdej  chwili  trwania  zawodów może  dobrowolnie   zrezygnować z 

dalszego brania w nich udziału powiadamiając o tym prowadzącego.

⦁ Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie 

szkody z własnej, wyłącznej winy innym zawodnikom oraz osobom trzecim. 

⦁ Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  ewentualne  kolizje  i  wypadki  

spowodowane  z winy  zawodnika. W  razie  takiego wypadku  lub  powstałej  szkody 

związanej  z  imprezą  zawodnicy  nie  mogą  występować  z  roszczeniami 

odszkodowawczymi wobec Organizatora  lub osób działających w  jego  imieniu  lub z 

jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.

⦁ Koszty  ubezpieczenia, sprzętu,  przejazdów,  wyżywienia  i  ewentualnego  

zakwaterowania pokrywają uczestnicy zawodów.

⦁ Udział w zawodach jest bezpłatny.

⦁ Na terenie, na którym odbywają się zawody, obowiązuje bezwzględny zakaz 

spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych oraz innych używek, w tym również 

palenia papierosów, e fajek itp. Zakaz ten obowiązuje zawodników również poza 

terenem zawodów pod karą dyskwalifikacji z zawodów. Zakaz ten 

obowiązuje wszystkich uczestników imprezy.

⦁ Zabrania  się  używania  szklanych  pojemników  na  terenie  zawodów,  wnoszenia 

materiałów  pirotechnicznych,  wybuchowych,    broni  i  innych  niebezpiecznych 

narzędzi.

⦁ Na czas trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.

⦁ Organizator na czas trwania zawodów zapewnia wodę dla każdego uczestnika. 

⦁ W sprawach nieujętych w regulaminie rozstrzyga organizator. 

⦁ Wstęp na teren imprezy jest dozwolony tylko dla uczestników zawodów. 

⦁ W zawodach nie przewiduje się udziału widzów. 

⦁ UTRWALANIE PRZEBIEGU IMPREZY

⦁ Organizator  będzie  utrwalał  przebieg  imprezy  za  pomocą  urządzeń  rejestrujących 

obraz i dźwięk. 
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⦁ Materiały  zgromadzone  podczas  utrwalania  imprezy  mogą  stanowić  dowody  w 

postępowaniu.

⦁ Do  rejestrowania  przebiegu  imprezy  uprawnieni  zostali  także  dziennikarze  oraz 

reporterzy.

⦁ Materiały  dźwiękowe,  zdjęcia  oraz  nagrania  umieszczane  będą  na  portalu 

społecznościowym oraz na stronie  internetowej organizatorów, a  także w mediach 

lokalnych. 

⦁ Materiały dźwiękowe, zdjęcia, nagrania przetwarzane będą w celach promocyjnych i 

kulturalnych.

⦁ Wizerunek uczestników imprezy rozpowszechniany będzie na zasadach opisanych w 

art. 81 ust. 2 Prawa Autorskiego.

⦁ Wchodząc na teren imprezy oraz uczestnicząc w zawodach, osoby wyrażają zgodę na 

przetwarzanie  swojego  wizerunku  w  rozumieniu  przepisów  Rozporządzenia 

Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  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), w celach promocyjnych.

⦁ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA COVID‐19

⦁ Każda osoba biorąca udział w imprezie jest świadoma stopnia ponoszonego ryzyka, 
jeżeli chodzi o zakażenie wirusem SARS‐CoV‐2 podczas udziału w zawodach 
rowerowych i godzi się z możliwością zarażenia się ww. wirusem w trakcie 
uczestnictwa w imprezie, pomimo wprowadzania reżimu sanitarnego, przestrzegania 
odpowiednich procedur, wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa i 
regulaminu, przez osoby pracujące podczas imprezy.

⦁ Zakażenie się uczestnika wirusem SARS‐CoV‐2 w wyniku uczestnictwa w imprezie nie 

będzie przez niego traktowane jako podstawa do zgłoszenia jakichkolwiek pretensji i 

roszczeń wobec organizatora.

⦁ Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem zawodów 

rowerowych .

⦁ Każdy uczestnik imprezy oraz osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie 

domowym nie mogą przebywać na kwarantannie ani nie mogą być zarządzone 

w stosunku do nich żadne inne środki związane z COVID‐19 oraz nie mogą mieć 

kontaktu z taką osobą. 

⦁ Każdy uczestnik zobowiązuję się, że w przypadku gdy uzyska  informację o objęciu 

tych osób kwarantanną lub innym środkiem związanym z COVID‐19 do 

nieuczestniczenia w imprezie. Każdy uczestnik bierze na siebie pełną 

odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku, w szczególności za 
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wynikłe wskutek niewykonania przez uczestnika zobowiązań, szkody poniesione 

przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach lub osoby trzecie. 

⦁ Uczestnik bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan swojego zdrowia 

podczas organizowanej zawodów rowerowych na skate parku.

⦁ W zawiązku z ogłoszonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego, impreza będzie 

przeprowadzona w oparciu o obowiązujące w dniach organizacji przepisy sanitarno‐

epidemiologiczne. 

⦁ Organizator zobowiązuje się do:

⦁ zapewnienia uczestnikom środków do dezynfekcji rąk.

⦁ Uczestnicy zobowiązani są do: 

⦁ przestrzegania obowiązujących zaleceń sanitarno‐epidemiologicznych, w tym 
w szczególności do częstej dezynfekcji rąk, zachowania dystansu 
społecznego.

⦁ KLAUZULA INFORMACYJNA dot. uczestnictwa:
Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), obowiązującego od 25 maja 2018 r., 

informujemy, iż:

⦁ Administratorami Pani/Pana danych osobowych są Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Żorach, ul. Wolności 36a, 44‐240 Żory oraz Clinic Bike & Ski ul. 

Powstańców Śląskich 366,  Jastrzębie‐Zdrój. Kontakt z administratorami jest możliwy 

także za pomocą adresów mailowych: mosir@mosir.zory.pl oraz kamil.lipinski91

@gmail.com. 

⦁ W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żorach jest wyznaczona osoba nadzorująca 

przestrzeganie  zasad  ochrony  danych  ‐ Aleksandra  Cnota‐Mikołajec.  Kontakt  z 

Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  jest  możliwy  za  pomocą  adresów 

mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl

⦁ Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  wyrażonej  zgody, 

zgodnie  z  art.  6  ust.  1  lit.  a  ogólnego  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i 

Rady  UE  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  celach 

promocyjnych, kontaktowych oraz uczestnictwa w organizowanej imprezie. 

⦁ Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

⦁ organy  władzy  publicznej  oraz  podmioty  wykonujące  zadania  publiczne  lub 

działających na  zlecenie organów władzy publicznej w  zakresie  i w  celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

⦁ inne  podmioty,  które  na  podstawie  stosownych  umów  podpisanych  z 
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administratorami przetwarzają jego dane osobowe,

⦁ podmioty  realizujące  zadania  Administratora  Danych  Osobowych,  takie  jak: 

operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.

⦁ Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 

celów określonych w pkt. 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o 

archiwizacji lub innych przepisach prawa.

⦁ Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora: 

⦁ dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,

⦁ do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

⦁ do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 oraz  

art. 18 RODO,

⦁ do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w 

art. 21 RODO,

⦁ do przenoszenia danych,

⦁ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

⦁ do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej 

(lit.  a‐g)  należy  skontaktować  się  z  Administratorami  lub  z  Inspektorem  Danych 

Osobowych. 

⦁ Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  (Urząd  Ochrony 

Danych  Osobowych,  ul.  Stawki  2,  00‐193  Warszawa),  gdy  uzna  Pani/Pan,  że 

przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  narusza  przepisy  ustawy  o  ochronie 

danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. 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.

⦁ Podanie przez Panią/Pana danych osobowych  jest niezbędne do wzięcia udziału w 

imprezie  organizowanej  przez  Clinic  Bike  &  Ski  oraz  Miejski  Ośrodek  Sportu  i 

Rekreacji w Żorach.

⦁ Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą 

profilowane.

⦁ Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub 

organizacji międzynarodowej.
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⦁ KLAUZULA INFORMACYJNA Covid 19

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), obowiązującego od 25 maja 2018 r., 

informuję, iż:

⦁ Administratorami Pani/Pana danych osobowych są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Żorach, ul. Wolności 36a, 44‐240 Żory oraz Clinic Bike & Ski ul. Powstańców Śląskich 

366,  Jastrzębie‐Zdrój. Kontakt z administratorami jest możliwy także za pomocą adresów 

mailowych: mosir@mosir.zory.pl

⦁ W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żorach jest wyznaczona osoba nadzorująca 

przestrzeganie zasad ochrony danych ‐ Aleksandra Cnota‐Mikołajec. Kontakt z 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pomocą adresów mailowych: 

aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl

⦁ Pani/Pana dane osobowe imię, nazwisko, numer telefonu, przetwarzane będą w 
celach ochrony zdrowia oraz zwalczania wirusa COVID‐19 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d 
RODO ‐ przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której 
dane dotyczą lub innej osoby fizycznej oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO ‐ przetwarzanie jest 
niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia 
publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami, 
wynikająca z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‐19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

⦁ Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz 
podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy 
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa m. in. Główny Inspektor Sanitarny, Powiatowa Stacja Sanitarno‐
Epidemiologiczna Województwa Śląskiego.

⦁ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 dni. 

⦁ Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych.

⦁ Ma Pani/Pan prawo żądania: 

⦁ dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii, 

⦁ do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

⦁ do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 18 RODO, 

⦁ do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 
21 RODO, 

⦁ do przenoszenia danych na zasadach opisanych w art. 20 RODO, 

⦁ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. 

a‐f) należy skontaktować się z Administratorami lub z Inspektorem Danych Osobowych. 

⦁ Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych 
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Osobowych, ul. Stawki 2, 00‐193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a 
od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

⦁ Wypełnienie oświadczenia jest wytycznym przeciwepidemicznym Głównego 
Inspektora Sanitarnego. 

⦁ Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane.

Organizatorzy:
Clinic Bike & Ski ul. Powstańców Śląskich 366 Jastrzębie‐Zdrój,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach.
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