
Mityng Lekkoatletyczny z okazji 100-lecia ŚL. ZLA 

Chorzów, 14 maja 2022 

REGULAMIN IMPREZY 

1. Organizator imprezy: 

Śląski Związek Lekkiej Atletyki, ul. Kościuszki 84, 40-048 Katowice 

2. Partner imprezy: 

Stadion Śląski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy ul. 

Reymonta 24/203 

3. Termin: 

Zawody odbędą się 14 maja – w godzinach: 16:00-21:00 

4. Miejsce: 

Arena Główna Stadionu Śląskiego oraz obiekty treningowe. 

5. Rozgrywane konkurencje: 

• Kobiet:      100 m, 400m, 800 m, 1500 m, 100mppł,  w dal, trójskok, tyczka,  

kula,  oszczep 

• Mężczyzn:  100 m, 200 m, 400m, 800 m, 1500 m,  w dal, tyczka, kula, oszczep 

6. Obowiązki uczestnika imprezy: 

Osoba biorąca udział w organizacji mprezy oraz Zawodnik są zobowiązani: 

• nie zakłócać porządku publicznego;  

• przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, regulaminu obiektu oraz innych 

regulaminów obowiązujących na terenie obiektu lub wydanych przez 

Organizatora;  

• nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie;  

• stosować się do poleceń wydawanych przez spikera, ochrony obiektowej oraz 

służby informacyjne organizatora imprezy. 

7. Warunki przebywania na terenie imprezy przez zawodników oraz inne osoby 

biorące udział w organizacji wydarzenia: 

I. Zakazuje się wstępu na imprezę osobie:  

• znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających  

i psychotropowych lub innych podobnie działających środków;  

• zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej 

zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;  

• małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej.  

II. Podczas imprezy zabrania się w szczególności: 

• spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających lub substancji  

psychotropowych;  

• rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego 

wyznaczonymi;  

• używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem; 

• wejścia na teren imprezy ze zwierzęciem;  

• wejścia na teren imprezy z niebezpiecznymi przedmiotami. 

8. Ochrona danych osobowych: 



I. Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w systemie CCTV Stadionu jest 

Stadion Śląski Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Reymonta 24/203; 

II. Administratorem danych osobowych zawodników i członków sztabów sportowych jest 

PZLA 

III.Każdy uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że Organizator będzie przetwarzał 

ich dane osobowe, w tym wizerunek, zgodnie z art. 6 pkt. f  RODO tj. prawnie 

uzasadniony interes Organizatora, w tym marketing usług własnych.   Podanie 

danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do wzięcia 

udziału w zawodach pn. „Mityng Lekkoatletyczny z okazji 100-lecia  

ŚL. ZLA ”. 

IV. Dane osobowe o których mowa w pkt. powyżej  będą przetwarzane w celach 

związanych z udziałem w ww. wydarzeniach oraz podaniem wyników do ogólnej 

wiadomości, jak również w celach promocyjnych i dokumentujących imprezę, 

zwłaszcza na kanałach w mediach społecznościowych Organizatora. Przetwarzanie 

danych obejmuje zwłaszcza:  publikowanie wyników, udział w wywiadzie, robienie 

zdjęć i/lub filmowanie, używanie imienia i nazwiska, wizerunku, podobizny lub 

głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w 

ww. wydarzeniu, a także możliwości ich wykorzystanie w sieci Internet lub 

transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne  z 

prawem do ich modyfikacji przez Organizatora.    

V. Dane osobowe Zawodników będą udostępniane firmie zajmującej się mierzeniem 

czasu. 

VI. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu, w którym 

zostały zebrane lub do czasu wniesienia sprzeciwu. Wizerunek  uczestników 

zgromadzony w Systemach CCTV  jest przetwarzany do momentu nadpisania, nie 

dłużej niż 14 dni. 

VII. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wglądu do swoich danych i złożenia 

wniosku o ich sprostowanie, uzupełnienie, uaktualnienie, czasowe lub stałe 

wstrzymanie przetwarzania kwestionowanych danych lub całkowite usunięcie swoich 

danych ze zbioru; 

VIII. Każdej osobie biorącej udział w imprezie oraz Zawodnikowi przysługuje prawo  

do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

IX. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych:  

− Stadion Śląski Sp. z o.o.: iod@stadionslaski.pl 

− Śląski Związek Lekkiej Atletyki: szla@onet.pl 

 

9. Decyzje Organizatora: 

I. Zawodników, trenerów, sędziów, przedstawicieli organizatora wydarzenia oraz inne 

osoby biorące udział w organizacji imprezy obowiązuje regulamin obiektów Stadionu 

Śląskiego oraz regulamin zawodów, z którymi zapoznać się będzie mógł na panelu 

zapisów elektronicznych oraz na miejscu w dniu zawodów. 

II. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne dla zawodników, trenerów, sędziów, 

przedstawicieli organizatora wydarzenia oraz innych osób biorących udział w 

organizacji imprezy. 

mailto:iod@stadionslaski.pl


III. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW dla zawodników, trenerów, sędziów, 

przedstawicieli organizatora wydarzenia oraz innych osób biorących udział  

w organizacji imprezy. 

IV. Udział w zawodach jest dobrowolny, a zawodnicy i inne osoby biorące udział w ich 

organizacji biorą w nich udział na własną odpowiedzialność i ryzyko. 

V. Organizator nie zapewnia depozytu. 

VI. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z obiektu osób nieprzestrzegających 

regulaminu, pozostających pod wpływem alkoholu lub środków odurzających  

lub takich, których zachowanie narusza dobre obyczaje. 

VII. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie zawodników oraz innych osób 

biorących udział w organizacji imprezy, jak również za następstwa nieszczęśliwych 

wypadków, jakim mogą oni ulec, chyba, że do wypadku takiego dojdzie z wyłącznej 

winy Organizatora. W kwestiach dotyczących spraw sportowych odpowiedzialność 

Stadionu Śląskiego jest całkowicie wyłączona. 

VIII. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje Zawodników 

powstałe w trakcie zawodów; 

IX. Ze względu na nieprzewidziane, niesprzyjające warunki pogodowe (m.in. intensywne 

opady deszczu; powodujące np. zaleganie dużej wody w Arenie Głównej), organizator 

zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji – mając na uwadze względy 

bezpieczeństwa - na zmianę terminu lub miejsca rozgrywek. Powyższe nie skutkuje 

powstaniem,  

po stronie Organizatora, żadnych roszczeń finansowych względem uczestników. 

Zawodnikom nie przysługuje prawo do wystąpienia względem Organizatora  

z roszczeniem o zwrot całości bądź też części opłaty wpisowej. 

 

10. Postanowienia końcowe: 

I. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. 

II. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator. 

 

 

 

 

ORGANIZATOR 


