
REGULAMIN  
V PUCHARU POLSKI FARMACEUTÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM 

 
TERMIN ZAWODÓW: 
30 stycznia 2021 r. 
 
MIEJSCE ZAWODÓW:  
Stok narciarski „Złoty Groń”  
Istebna 
 
CEL ZAWODÓW: 
Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku na nartach, a także integracja 
środowiska aptekarskiego oraz doskonalenie umiejętności narciarstwa zjazdowego, zachęcenie do uprawiania 
narciarstwa. 
 
ORGANIZATORZY: 
Śląska Izba Aptekarska 
HURTAP SA 
 
PATRONAT: 
Naczelna Izba Aptekarska 
 
PATRONAT MEDIALNY: 
Aptekarz Polski 
 
HARMONOGRAM ZAWODÓW: 
30 stycznia 2021 r. (sobota) 
7:30 – 8:30  – odbiór numerów startowych w Biurze Zawodów 
8:45  – oglądanie trasy 
9:00   – rozpoczęcie zawodów 
13:00  – zakończenie zawodów  
13:00 – 14:00 – poczęstunek dla uczestników  
14:00  – nagrodzenie zwycięzców 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 Uczestnikiem zawodów może być magister farmacji (kategoria farmaceuci). Należy podać przynależność do 
Izby Aptekarskiej. 

 Uczestnikiem zawodów może być: technik farmaceutyczny, pracownik firmy farmaceutycznej, przedstawiciele 
firm producenckich (kategoria pracowników branży farmaceutycznej). W przypadku pracowników branży 
farmaceutycznej należy przesłać na adres manka.krzysiek@gmail.com lub karolina.sobczak@hurtap.com.pl 
potwierdzenie zatrudnienia z działu personalnego pracodawcy. Zawodnik bez potwierdzonego zatrudnienia 
będzie klasyfikowany jako przyjaciel farmacji.  

 Uczestnikiem zawodów może być przyjaciel farmacji. Przyjaciel farmacji może zostać zgłoszony do udziału  
w zawodach przez farmaceutę lub pracownika branży farmaceutycznej.  

 Uczestnikiem zawodów może być junior lub dziecko. Warunkiem startu w zawodach dzieci i juniorów jest 
wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego i podpisanie go przez rodzica lub pełnoprawnego opiekuna.  

 Warunkiem startu w zawodach jest wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego i przedstawienie 
następujących danych: 
a) Imię i nazwisko 
b) Data urodzenia 
c) Adres e-mail 
d) Numer telefonu 
e) Nazwa pracodawcy (przypadku zgłoszenia w kategorii pracownicy firm farmaceutycznych) 
f) W przypadku farmaceutów należy podać również przynależność do Izby Aptekarskiej.  
g) Każdy uczestnik zawodów wypełniając zgłoszenie akceptuje regulamin i jednocześnie oświadcza o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania narciarstwa. 

 Każdy uczestnik zawodów startuje na własną odpowiedzialność. 
 Wszyscy zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach. Brak kasku ochronnego uprawnia organizatora 
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zawodów do nie dopuszczenia uczestnika do startu. 
 Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu, w tym dotyczących kategorii 

wiekowych oraz zasad dotyczących rozgrywania zawodów i terminu zgłoszenia. 
 
ZGŁOSZENIA:  

 Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać na adres: manka.krzysiek@gmail.com lub 
karolina.sobczak@hurtap.com.pl.                               

 Formularze zgłoszeniowe można wysyłać do 28 stycznia 2021r.,  
 
OPŁATA: 
Udział w zawodach jest bezpłatny. 
 
NUMERY STARTOWE: 
Odbiór numerów startowych odbywa się w dniu zawodów w godzinach 7:30-8:30.  
 
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW: 
Zawody rangi Pucharu Polski przeprowadzone zostaną w określonych kategoriach wiekowych w slalomie gigancie. 
Start w slalomie gigancie odbywa się według wylosowanej kolejności numerów startowych w poszczególnych 
kategoriach wiekowych. 
 
KATEGORIE WIEKOWE:  

FARMACEUCI 
PRACOWNICY BRANŻY 

FARMACEUTYCZNEJ 
PRZYJACIELE FARMACJI DZIECI 

Kobiety: 
K1 – do 30 lat 
K2 – od 31 do 40 lat 
K3 – od 41 do 50 lat 
K4 – powyżej 51 lat 
 
Mężczyźni: 
M1 – do 30 lat 
M2 – od 31 do 40 lat 
M3 – od 41 do 50 lat 
M4 – powyżej 51 lat  

Kobiety: 
K1 – do 35 lat  
K2 – od 36 do 45 lat 
K3 – powyżej 46 lat 
 
Mężczyźni: 
M1 – do 35 lat  
M2 – od 36 do 45 lat 
M3 – powyżej 46 lat 
 

Kobiety: 
K1 – do 35 lat  
K2 – od 36 do 45 lat 
K3 – powyżej 46 lat 
 
Mężczyźni: 
M1 – do 35 lat  
M2 – od 36 do 45 lat 
M3 – powyżej 46 lat 
 
Juniorki:  
16-18 lat  
 
Juniorzy:  
16-18 lat 

Dziewczynki:  
Kat. – do 8 lat  
Kat. – od 9 do 11 lat 
Kat. – od 12 do 15 lat 

 
Chłopcy:  
Kat. – do 8 lat  
Kat. – od 9 do 11 lat 
Kat. – od 12 do 15 lat 
 

 
PUCHAR RODZIN:   
ojciec, matka, dziecko, dziadek lub babcia, syn lub córka, wnuk lub wnuczka (jedna z osób dorosłych musi być 
farmaceutą) 
 
KATEGORIA OPEN: 
Kobiety i mężczyźni 
W kategorii OPEN klasyfikowani są wszyscy uczestnicy imprezy. 
 
KOLEJNOŚĆ STARTU: 

1. Dzieci 
2. Juniorzy 
3. Kobiety:  

 farmaceutki,  

 pracownicy branży farmaceutycznej,  

 przyjaciele farmacji  
4. Mężczyźni:  

 farmaceuci, 

 pracownicy branży farmaceutycznej,  
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 przyjaciele farmacji 
 
KLASYFIKACJA PUCHARU POLSKI FARMACEUTÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM: 

 o zwycięstwie i kolejności w poszczególnych kategoriach decydować będzie najlepszy czas jednego z dwóch 
ukończonych przejazdów. 

 o zwycięstwie w „Pucharze Rodzin” decydować będzie suma czasów najlepszego przejazdu każdego członka 
rodziny 

 
PROTESTY I UWAGI DO WYNIKÓW: 
Każdy z uczestników zawodów ma prawo zgłosić uwagi dotyczące czasu przejazdu, w tym celu należy zgłosić się do 
biura zawodów niezwłocznie po wywieszeniu wyników na tablicy, nie później niż na 15 minut przed rozpoczęciem 
dekoracji. Po tym czasie uwagi nie będą uwzględniane. 
 
NAGRODY: 
Puchary, medale i dyplomy za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii zawodów, każdy z uczestników zawodów 
otrzyma także pamiątkowy medal V Pucharu Polski. 
 
BIURO, SĘDZIOWIE I KIEROWNICTWO ZAWODÓW: 
Przez cały czas trwania imprezy oraz zawodów, w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości do dyspozycji 
uczestników będą przedstawiciele organizatorów. Za prawidłowy przebieg zawodów odpowiedzialny będzie sędzia, 
który będzie rozstrzygać ewentualne kwestie sporne. 
 
ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19. 

 Decyzja o uczestnictwie w zawodach i związana z tym odpowiedzialność leży wyłącznie po stronie uczestnika. 

 Każdego uczestnika podczas trwania zawodów obowiązują aktualne zalecenia GIS i WHO, jak również zasady 
bezpieczeństwa wyznaczone przez Organizatora. 

 Wszelkie informacje dotyczące ograniczeń będziemy przekazywać na bieżąco.  
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 Poprzez zgłoszenie do udziału w zawodach uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w 
celach promocji V Pucharu Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim (organizowanych przez HURTAP SA 
(rozumiany jako ADO) w dniu 30 stycznia 2021r. w Istebnej) oraz przetwarzanie wizerunku przez 
Administratora lub przez inne osoby na zlecenie organizatora, w tym na obrót egzemplarzami na którym 
utrwalono ten wizerunek w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, w prasie, w 
broszurach, ulotkach, gazetkach w przestrzeni publicznej i medialnej zgodnie z art.6 ust.1 lit. A, ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z zm.). 

 Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, wyłączając tym samym organizatorów 
z odpowiedzialności w razie wypadku. 

 Organizator na swoich stronach www publikuje wyniki zawodów. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez lub na rzecz uczestników zawodów  
i osób towarzyszących. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu. 
Interpretacja przepisów sportowych regulaminu należy do Organizatora. 

 Zaleca się posiadanie indywidualnego OC i NNW dla uczestników zawodów. 

 O fakcie wycofania z wyścigu uczestnik jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie Organizatora. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia zawodów w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub 
innych uznawanych za działanie „siły wyższej”. 

 Organizator zastrzega sobie zmianę godzin w harmonogramie, a także prawo decydowania o wszystkich 
elementach związanych z przeprowadzaną imprezą nie objętych niniejszym regulaminem. 


