
OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI 

KRAJOWEGO ZRZESZENIA LZS 
w biegach narciarskich 

     

 

 
 

 

1. Cel zawodów :  

► wyłonienie Mistrzów Zrzeszenia LZS na 2022 rok w biegach narciarskich 
► popularyzacja narciarstwa biegowego wśród młodzieży Zrzeszenia LZS 
► ocena poziomu wyszkolenia sportowego zawodniczek i zawodników Zrzeszenia LZS pod kątem 

startu w Mistrzostwach Polski Młodzieżowców, Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzików 
► wyłonienie najlepszych zawodników w Województwie Lubelskim 
► promocja Województwa Lubelskiego, Powiatu Tomaszowskiego, Miasta Tomaszów Lubelski 

oraz Euroregionu Roztocze w Polsce. 

 

2. Termin i miejsce  
 

- Trasy biegowe Siwa Dolina - Start i meta stadion OSiR Tomasovia , 
ul Aleja Sportowa 8 Nr licencji PZN 3/B2017 

 

3. Honorowy Patronat  
- Prezes Rady Głównej KZ LZS 

Pan Mieczysław Kazimierz Baszko – Poseł na Sejm RP 
- Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski 
- Starosta Tomaszowski Pan Henryk Karwan 
- Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Pan Wojciech Żukowski 

 

4. Organizator :  
 

- Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Warszawie 
 

5. Bezpośredni Organizatorzy :  
 

- Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowych w Lublinie 
- Starosta Tomaszowski 
- Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski 
- MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski 

 

 Realizacja techniczna :  

► LUBELSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK NARCIARSKI 
przy współpracy z : 

► OSIR Tomasovia Tomaszów Lubelski 

22 stycznia 2022 r. ( sobota ) 



6. Uczestnictwo :  
Zawody mają charakter otwarty. W biegu mogą brać udział wszyscy chętni, którzy przed 

biegiem wypełnią Kartę Zgłoszeniową .Wypełniając Kartę Zgłoszeniową uczestnik akceptuje 

poniższe postanowienia. Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a 

także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą 

odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które 

wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i 

ryzyko. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną 

 

7. JJuurryy  zzaawwooddóóww::   

- Piotr Korkosz - Delegat Techniczny PZN 
- Ewelina Mróz - Sędzia Główny – Delegat Techniczny PZN 
- Waldemar Kołcun – Komandor Biegu – Sędzia Związkowy PZN 

 

8. KKaatteeggoorriiee  wwiieekkoowwee  OOttwwaarrttyycchh  MMiissttrrzzoossttww  PPoollsskkii  ZZrrzzeesszzeenniiaa  LLZZSS::   

mmłłooddzziieeżżoowwiieecc,, jjuunniioorr ii jjuunniioorr mmłłooddsszzyy mmęężżcczzyyźźnnii 

mmłłooddzziieeżżoowwiieecc,, jjuunniioorr ii jjuunniioorr mmłłooddsszzyy kkoobbiieettyy 

 
 

PPrrooggrraamm zzaawwooddóóww –––  ssttyyll ddoowwoollnnyy -- ssttaarrttyy iinntteerrwwaałłoowwee ccoo 3300 sseekkuunndd 
 

--  cczzwwaarrtteekk 2200 ssttyycczznniiaa 22002222 –––  zzggłłoosszzeenniiaa eekkiipp ddoo ggooddzz.. 2200::0000 nnaa eemmaaiill :: 

ttoomm..ttoomm6600@@wwpp..ppll 

--  ppiiąątteekk 2211 ssttyycczznniiaa 22002222 rrookkuu –––  pprrzzyyjjaazzdd eekkiipp 

ttrreenniinngg ooffiiccjjaallnnyy oodd 1155 0000 ddoo 1177 0000 ,, kkoollaaccjjaa 2200::0000 

--  ooddpprraawwaa oonnlliinnee ggooddzz.. 2200::3300 –––  https://meet.google.com/jnq-bkaq-qzu 

--  ssoobboottaa 2222..0011..22002222 rrookkuu 

--  ggooddzz.. 1100 0000 ssttaarrtt kkaatteeggoorriiaa mmłłooddzziieeżżoowwiieecc,, jjuunniioorr ii jjuunniioorr mmłłooddsszzyy 

mmęężżcczzyyźźnnii –––  1100 kkmm 

--  ggooddzz.. 11004400 ssttaarrtt kkaatteeggoorriiaa mmłłooddzziieeżżoowwiieecc,, jjuunniioorr ii jjuunniioorr mmłłooddsszzyy 

kkoobbiieettyy –––  77,,55 kkmm 

--  ggooddzz.. 11112200 ssttaarrtt kkaatteeggoorriiaa mmłłooddzziikk ii mmłłooddzziicczzkkaa 55,,00 kkmm 

--  ggooddzz.. 11220000 ssttaarrtt kkaatteeggoorriiii ****** MMAASSTTEERRSS –––  55,,00 kkmm 

--  ggooddzz.. 11222200 ssttaarrtt ****** kkaatteeggoorriiaa ddzziieeccii ii ddzziieeccii mmłłooddsszzyycchh nnaa 22,,55// 11,,55 kkmm 
 

--  ssoobboottaa  ggooddzz..  1133::1155  ––  DDeekkoorraaccjjee  zzaakkoońńcczzeenniiee  zzaawwooddóóww   

******UUwwaaggaa :: PPrrzzyy OOttwwaarrttyycchh MMPP KKrraajjoowweeggoo ZZrrzzeesszzeenniiaa LLZZSS zzoossttaannąą rroozzeeggrraannee 

OOggóóllnnooppoollsskkiiee ZZaawwooddyy LLZZSS ddllaa ddzziieeccii ww bbiieeggaacchh nnaarrcciiaarrsskkiicchh oorraazz OOggóóllnnooppoollsskkiiee 

ZZaawwooddyy MMaasstteerrss LLZZSS ww bbiieeggaacchh nnaarrcciiaarrsskkiicchh 
 
 

9. Nagrody:  

► puchary za miejsca I-III 
► kluby i województwa w łącznej punktacji MP Krajowego Zrzeszenia LZS za miejsca I-III puchary 
► wszyscy startujący dyplomy; 
► w klasyfikacji dzieci i kategorii Masters za miejsca I-III Puchary ufundowane przez sponsorów. 

 
 

10. Postanowienia końcowe:  

► Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z wytycznymi sportowymi na rok 2020/2021 oraz NRS 
► Dla wszystkich posiłek regeneracyjny w formie grilla, gorąca herbata. 

► Należy przestrzegać procedury o przeciwdziałaniu Covid -19, obowiązującej na tych zawodach / 
każdy zawodnik podpisuje klauzule RODO i 

mailto:tom.tom60@wp.pl
https://meet.google.com/jnq-bkaq-qzu


11. Zasady finansowania oraz noclegi i wyżywienie :  
 

--  koszty organizacyjne ponosi Organizator 

--  koszty zakwaterowania i wyżywienia klubów LZS / 1 osobodzień/ pokrywa organizator, a koszty 
transportu na zawody pokrywają uczestniczące WZLZS i kluby sportowe 

 

 

12. Inne :  
 

--  Klub potwierdzając start zawodnika oświadcza że : 
a/ zawodnik jest zdrowy i w dniu potwierdzenia udziału w zawodach nie ma objawów 
Covid -19 
b/ zawodnik nie zamieszkiwał z osobą kwarantannie w okresie 10 dni przed udziałem w 
zawodach 

 
--  zgodnie z art.38 obowiązującej ustawy w sporcie z dnia 25.06.2010 roku obowiązek 
ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek 
uprawiania sportu spoczywa na klubie którego zawodnik jest członkiem . 

 

WYNIKI LIVE - 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DJ3xtBTbDzlHscJfsR6ZJLEOnn3us4iu/edit?usp=sha   
ring&ouid=111003949847629324573&rtpof=true&sd=true 

 

TRANSMISJA KANAŁ YouTube LIVE : https://www.youtube.com/.../UClzY0jN31Ca- 
P8ZZpsppmiQ/videos 

 

 
Informacje o zawodach: regulamin, galeria zdjęć i wyniki na stronie : 

http://www.lozn.org.pl 

http://www.lzs.lublin.pl 

http://www.lzs.pl 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/.../UClzY0jN31Ca-
http://www.youtube.com/.../UClzY0jN31Ca-
http://www.lozn.org.pl/
http://www.lzs.lublin.pl/
http://www.lzs.pl/


Dane osobowe  
 
1. Administratorem danych osobowych uczestników, trenerów, członków drużyn i innego personelu jest 
Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Warszawie, ul. Seweryna Krzyżanowskiego 46A, 01-
220 Warszawa (dalej: „LZS”). 

2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez LZS danych osobowych można kierować na adres: 
lzs@lzs.pl 

3. Dane osobowe (tj. imię i nazwisko, rocznik/kategoria wiekowa, nazwa licencji, nazwa klubu, 
województwo,  wynik, wizerunek) będą przetwarzane w celu: umożliwienia startu w Mistrzostwach Krajowego 
Zrzeszenia LZS, przeprowadzenia i odbycia Mistrzostw, informowania o przebiegu Mistrzostw i wynikach 
zawodników na nich osiąganych, promowania Mistrzostw w mediach oraz sprawozdawczości dotyczącej 
Mistrzostw. 

4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie 
uzasadniony interes LZS w postaci umożliwienia zorganizowania i promowania Mistrzostw i działań LZS z tym 
związanych, realizacji celów statutowych LZS, w szczególności wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i 
sportu oraz promowania rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO – 
niezbędność do wykonania zadania (zorganizowania Mistrzostw), realizowanego w interesie publicznym. 

5. LZS może ujawniać dane osobowe upoważnionym pracownikom/współpracownikom LZS, którzy w celu 
wykonywania swoich obowiązków muszą posiadać dostęp do tych danych; pozostałym współorganizatorom; 
partnerom i sponsorom Mistrzostw; przedstawicielom mediów relacjonującym przebieg Mistrzostw; 
podmiotom świadczącym na rzecz LZS usługi, np. usługi hostingu, usługi informatyczne; dostawcy 
oprogramowania służącego do zgłaszania kandydatów oraz podmiotom, w tym organom i urzędom, które 
mogą żądać ujawnienia danych osobowych na podstawie przepisów prawa (odbiorcy danych). 

6. Dane  osobowe  będą  przechowywane do czasu zaistnienia podstawy do ich usunięcia. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: 

1) sprostowania w przypadku gdy Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 

2) usunięcia w przypadku gdy: 
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przetwarzane,  
b) cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych i brak jest innej podstawy przetwarzania,  
c) wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych i brak jest nadrzędnych prawnie 
uzasadnionych podstaw przetwarzania, 
d) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, 
e) dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,  

3) ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy: 
a) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić 
prawidłowość tych danych, 
b) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie wyraża Pani/Pan zgody na ich usunięcie, 
c) dane nie są już potrzebne dla LZS, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia 
roszczeń, 
d) wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione 
podstawy po stronie LZS są nadrzędne wobec podstawy Pani/Pana sprzeciwu,  

4) przenoszenia danych w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody oraz 
odbywa się w sposób zautomatyzowany,  

5) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony w związku z Pani/Pana szczególną 
sytuacją. 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z obowiązującymi 
przepisami. 



9. W przypadku jeśli Pani/Pana dane osobowe nie zostały podane przez Panią/Pana osobiście, oznacza to, 
że uzyskaliśmy je od klubu sportowego lub związku sportowego, do którego Pan/Pani przynależy. Podanie 
danych osobowych nie było wymogiem ustawowym, ale jest konieczne do wzięcia udziału w Mistrzostwach.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

Wizerunek. Wszyscy uczestnicy, trenerzy, członkowie drużyn i inny powiązany personel biorący udział w 
Mistrzostwach KZ LZS wyrażają zgodę na rozpowszechnienie swojego wizerunku, utrwalonego w formie zdjęć 
lub relacji video, sporządzanych w trakcie Mistrzostw, w tym np. w czasie udziału w zawodach, również w 
obecności innych uczestników. Zdjęcia i relacje video mogą  być dostępne w prasie, na stronach 
internetowych Organizatorów, branżowych stronach internetowych, kontach Organizatorów w mediach 
społecznościowych oraz w informatorach branżowych.  
 


