
R E G U L A M I N 
 

ZAWODY SZYBOWCÓW HALOWYCH F1N 
O PUCHAR WÓJTA GMINY GDÓW 2021 

 
sobota 4 września 2021 r. godz. 10:00,  

Gminna Hala Sportowa w Gdowie 
 
 

 
§ 1 

Organizator, miejsce zawodów i patronat 
 

1. Organizatorem zawodów jest Centrum Kultury w Gdowie, 32-420 Gdów 398, 
www.ck.gdow.pl, tel. 12 251 43 67– zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Zawody odbędą się w sobotę 4 września 2021 r. godz. 10:00 w Gminnej Hali Sportowej 
w Gdowie (Gdów 1206).  

3. Patronat medialny: portal i gazeta „Mój Gdów”. 

 
 

§ 2 
Cele zawodów 

 
Celami zawodów są: popularyzacja i upowszechnianie modelarstwa oraz aktywne 
spędzanie wolnego czasu. 

 
 

 
§ 3 

Zasady uczestnictwa 
 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. 
2. Kategorie wiekowe uczestników: 

a) dzieci do 14 roku życia (kategoria „młodziki”), 

b) młodzież od 15 do 18 lat (kategoria „juniorzy”), 

c) dorośli (kategoria „seniorzy”). 
3. Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na koszt własny. 
4. Zgłoszenia przyjmowane są do wtorku 31 sierpnia 2021 na adres 

hala@ck.gdow.pl .  
5. Wszelkie informację dotyczące przygotowania modeli do zawodów oraz udziału 

w nich można uzyskać pod nr tel. 605 826 006. 
6. Zgłoszenie udziału w zawodach jest równoznaczne z przyjęciem wszystkich 

postanowień regulaminu. 
 

 
 

§ 4 
Zasady przeprowadzenia zawodów 

1. Definicja - model halowy szybowca wypuszczany z ręki to model wykonujący lot  
w pomieszczeniu zamkniętym, bez napędu, w którym siła nośna jest wytwarzana przez 
siły aerodynamiczne działające na płaty nośne nieruchome względem modelu w locie 
(tj. powierzchnie, które nie wykonują ruchu obrotowego takiego jak w śmigłowcu,  
ani ruchu wahadłowego takiego jak w skrzydłowcu). 
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2. Charakterystyka techniczna - nie dopuszcza się modeli o zmiennej powierzchni  
(tj. o zmiennej geometrii skrzydeł). Każdy zawodnik może zgłosić trzy modele. 
Zgłoszone modele powinny być opisane numerem licencji lub inicjałami, przed 
rozpoczęciem pierwszej tury lotów. 

3. Liczba lotów - każdy zawodnik może wykonać dziewięć lotów. W przypadku większej 
ilości zawodników w danej grupie wiekowej (powyżej 30) dopuszcza się, po wykonaniu 
6 lotów konkursowych, zarządzenie rundy finałowej składającej się z 3 lotów, do której 
kwalifikuje się 10 najlepszych zawodników. Informacja taka musi być podana przed 
rozpoczęciem pierwszej kolejki lotów. 

4. Definicja lotu oficjalnego: 

- czas uzyskany w pierwszej próbie, chyba że próba ta jest nieudana zgodnie z definicją 
pkt.5. 
- czas uzyskany w drugiej próbie. Jeżeli druga próba jest również nieudana zgodnie  
z definicją pkt.5, wówczas zawodnik otrzymuje zero punktów za lot. 

5. Definicja nieudanej próby - próba jest uznana za nieudaną, jeżeli model wystartuje  
i nastąpi jeden z podanych niżej przypadków: 
- model zderzył się z osobą lub przedmiotem trzymanym przez osobę (osobą tą nie 
może być sam zawodnik), 
- model zderzył się z innym lecącym modelem. 
 
Jeżeli którykolwiek z podanych przypadków nastąpi podczas pierwszej próby, 
wówczas zawodnik ma prawo do wykonania drugiej próby. 

6. Czas lotów - czas lotu musi być mierzony przez dwóch chronometrażystów przy 
użyciu stoperów elektronicznych z odczytem cyfrowym. Czas rejestrowany jest średnią 
czasów zmierzonych przez dwóch chronometrażystów zaokrągloną w dół do 
najbliższej dziesiątej części sekundy. W przypadku, gdy różnica czasów 
zarejestrowanych przez chronometrażystów wskazuje na ewidentny błąd, organizator 
wraz z Jury decyduje, który czas należy uznać za oficjalny lub w jaki inny sposób 
rozwiązać sprawę. 

Pomiar czasu każdego lotu rozpoczyna się w momencie wypuszczenia modelu,  
a kończy się, gdy: 
a) model ląduje na podłodze hali (moment zatrzymania się), 
b) model zetknie się z jakąkolwiek częścią pomieszczenia lub jego wyposażeniem 
(nie podłogą) i ruch postępowy kończy się (ustaje). 

7. Klasyfikacja - do końcowej klasyfikacji przyjmuje się wyniki wszystkich lotów 
oficjalnych. W przypadku remisu, przeprowadza się dogrywkę (dotyczy tylko miejsc na 
podium). 

8. Organizacja startów - model wypuszczany jest z ręki. Zawodnik musi pozostawać na 
podłodze. Zezwala się na wykonanie skoku w momencie wypuszczania modelu. 

 
§ 5 

Nagrody 

1. Organizator zawodów przewidział nagrody w postaci pucharów dla trzech najlepszych 
zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych, dla młodzików - upominki,  
a dla wszystkich uczestników - pamiątkowe dyplomy. 

2. Puchar Wójta Gminy Gdów otrzymuje zawodnik, który uzyska najlepszy wynik 
zawodów (suma wszystkich lotów oficjalnych). 

 
 



§ 6 
Uwagi końcowe 

 
1. Wszyscy uczestnicy zostaną uhonorowani dyplomem udziału. 
2. Pytania dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: 

hala@ck.gdow.pl. 
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje  

o wprowadzonych zmianach będą publikowane na stronie internetowej 
www.ck.gdow.pl  Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.  
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku wystąpienia 

okoliczności od niego niezależnych.  
6. Zgłoszenie na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych na potrzeby konkursu, w budynku Centrum Kultury w Gdowie,  
w prezentacji multimedialnej oraz w prasie i na portalu internetowym Centrum Kultury 
w Gdowie, portalu Mój Gdów oraz Gminnej Hali Sportowej w Gdowie. Nie będą one 
udostępniane osobom trzecim. 

7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku  
w publikacjach w formie tradycyjnej (np. katalogi, foldery, notatki prasowe, wystawy 
pokonkursowe) i elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 
autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.). 

8. Prawa do wykorzystania zdjęć z konkursu, w szczególności ich publikacji w Internecie 
przechodzą na rzecz Centrum Kultury w Gdowie. 
 
 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
 

1. Administratorem danych jest Centrum Kultury w Gdowie, Gdów 398, 32-420 Gdów,  
tel. 12 251 43 67, sekretariat@ck.gdow.pl  
2. Funkcję Inspektora ochrony danych pełni podmiot: PQ sp. z o.o. (kontakt listowny z Inspektorem na 
powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: iod@ck.gdow.pl).  
3. W związku z realizacją konkursu będziemy przetwarzać dane osobowe uczestników,  
ich instruktorów/opiekunów, członków jury.  
4. Będziemy przetwarzać takie kategorie danych jak:  • imię i nazwisko uczestnika, jego wiek, dane 
kontaktowe uczestnika (nr telefonu, e-mail, adres).  • imię i nazwisko instruktora/opiekuna, jego dane 
kontaktowe (nr telefonu, e-mail), • imię i nazwisko członka jury • wizerunki ww. osób.  
5. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym 
celem przetwarzania jest organizacja, właściwe przeprowadzenie, rozliczenie, sporządzenia relacji                  
z konkursu „ZAWODY SZYBOWCÓW HALOWYCH F1N O PUCHAR WÓJTA GMINY GDÓW 2021”, 
promocja wydarzenia, a tym samym promocja gminy Gdów, zgodnie z obowiązującym regulaminem 
konkursu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dane będziemy przetwarzać również 
w celach archiwalnych.  
6. Na posługiwanie się przekazanymi naszej placówce danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia 
znanego jako RODO. Dane przetwarzamy, gdyż wymagają tego od nas przepisy prawa wskazując nam 
zadanie publiczne do wykonania, ale nie wskazując jakie dane w związku z tym możemy przetwarzać. 
Dlatego sami wyznaczamy minimalny zakres danych niezbędny do wykonania takiego zadania  
i przetwarzamy je w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Zadania publiczne wskazane są dla 
nas w: • Ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(art. 9), • Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 6 ust. 1 pkt. 9 i 18). • Ustawie  
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  
7. Od przetwarzania danych osobowych w interesie publicznym przysługuje Państwu możliwość 
wniesienia sprzeciwu.  
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8. Państwa dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia. Państwa 
dane mogą też przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z którymi zawrzemy specjalne umowy 
powierzenia. Będzie to dostawca hostingu strony internetowej oraz poczty e-mail firma H88 S.A.  
z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań. Materiały promocyjne umieścimy też 
w mediach społecznościowych w tym na Facebooku. Ponadto odbiorcami będą osoby odwiedzające 
stronę internetową, portal Mój Gdów a także strony internetowe instytucji i mediów, z którymi 
współpracujemy z związku z realizacją i promocją konkursu; media i odbiorcy mediów takich jak prasa, 
radio i TV; organizatorzy i odbiorcy upoważnieni na mocy przepisów prawa.  
9. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania                    
(do końca roku kalendarzowego od zakończenia konkursu), a następnie w celach archiwalnych przez             
5 lat.                                                   
10. Na stronie internetowej dane promocyjne będą przetwarzane przez okres funkcjonowania tej 
strony. Natomiast dane opublikowane w mediach przez okres oddziaływania poszczególnych 
informacji medialnych. Dane w publikacjach pamiątkowych będziemy przetwarzać przez okres 
oddziaływania medium, a następnie w celach archiwalnych zgodnie z przepisami prawa przez okres             
25 lat.  
11. Udział w konkursie jest dobrowolny, jednak chęć uczestnictwa w nim wiąże się z obowiązkiem 
podaniem wymaganych danych byśmy mogli zrealizować zadanie w interesie publicznym.  
12. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych, zawsze można je sprostować. Mogą Państwo 
żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. 
Możecie Państwo żądać usunięcia danych (nie dotyczy danych przetwarzanych w interesie 
publicznym).  
13. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych           
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa 
przetwarzając dane lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.  
14. Wszelkie decyzje w naszej placówce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez 
człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne). Podobnie 
odbywa się to przy ocenianiu osób.  
15. Administrator informuje, że promocja konkursu będzie wykorzystywała fanpage Facebook. Dlatego 
informujemy dodatkowo, że: • jesteśmy współadministratorem fanpage’a i grupy w serwisie Facebook, 
ponieważ decydujemy jakie materiały tam udostępniać, w jakiej formie i na jak długo. W pozostałych 
aspektach przetwarzania umieszczanych danych w tym serwisie (w szczególności aspektach 
dotyczących bezpieczeństwa przechowywania danych) Administratorem jest Facebook. Zachęcamy do 
zapoznania się z Polityką Prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation,             
• w ramach naszej odpowiedzialności nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. Jednak zastrzegamy, że przepływy danych serwisu Facebook mają charakter 
ponadnarodowy. Serwis ten może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, w tym do Stanów Zjednoczonych. Więcej na: 
https://www.facebook.com/privacy/explanation/., • Serwis Facebook wykorzystuje technikę 
rozpoznawania twarzy. Tworzone szablony i wzorce stanowią dane biometryczne, które  
w ramach RODO podlegają szczególnej ochronie. Więcej na: 
https://www.facebook.com/privacy/explanation/. • profilowaniu i automatycznym przetwarzaniu 
danych przez Facebook można dowiedzieć się więcej na: 
https://www.facebook.com/privacy/explanation/. • Dane na FB przetwarzamy do 5 lat.  
16. W związku z wykorzystaniem kanału Youtube dane osobowe mogą być przekazane poza teren Unii 
Europejskiej/EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. mogą być przekazane do Google LLC, 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej Google) z uwagi na korzystanie 
przez Administratora z usług Google, w tym z kanału Youtube. Mogą również podlegać 
automatycznemu przetwarzaniu i profilowaniu. Więcej na polityce prywatności Google:  
https://policies.google.com/privacy?hl=pl .  
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Załącznik  

do regulaminu konkursu  

„ZAWODY SZYBOWCÓW HALOWYCH F1N 

O PUCHAR WÓJTA GMINY GDÓW 2021” 

 

ZGŁOSZENIE - METRYCZKA 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA 

(proszę zaznaczyć „X”) 

 dzieci do 14 roku życia  
(kategoria „młodziki”) 
 

 młodzież od 15 do 18 lat  
(kategoria „juniorzy”) 
 

 dorośli (kategoria „seniorzy”). 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA 

(DOTYCZY OSÓB NIELETNICH)  

 

 

 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

 

 

NR TELEFONU 

 

 

ADRES MAILOWY 

 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu „ZAWODY SZYBOWCÓW 
HALOWYCH F1N O PUCHAR WÓJTA GMINY GDÓW 2021” i akceptuję jego założenia.                    

• Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie                                                
i rozpowszechnianie mojego wizerunku w materiałach audiowizualnych, audio                                           

i fotograficznych lub ich fragmentach („Materiały”), wykonanych w trakcie konkursu • Zgoda 
niniejsza obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie                              
oraz rozpowszechnianie Materiałów lub ich fragmentów za pośrednictwem dowolnej techniki               
i metody przez Centrum Kultury w Gdowie na terytorium całego świata, bez ograniczeń 

czasowych. (zgoda prawo autorskie), • Przenoszę nieodpłatnie na Centrum Kultury w Gdowie 
swoje autorskie prawa majątkowe do szybowców prezentowanych podczas konkursu, w celu 
ich wykorzystania przez Centrum Kultury w Gdowie w sposób nieograniczony terytorialnie                    

i czasowo na następujących polach eksploatacji: • a) utrwalenia (zapisu) we wszelkich 

możliwych formach jak fotografia, audio, video, • b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach 

dźwięku i obrazu, • c) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet,                                                    

• d) publicznego odtwarzania, wyświetlania.  
W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest osoba małoletnia, powyższe zgody udzielane 
są w jej imieniu przez jej opiekuna prawnego. 
 

…………………………………..                        ………………………………….. 
       (miejscowość i data)                                 (podpis uczestnika / opiekuna) 
 

Zgłoszenia przyjmowane są do wtorku 31 sierpnia 2021 r. na adres hala@ck.gdow.pl .                             
Wszelkie informację dotyczące przygotowania modeli do zawodów oraz udziału w nich można uzyskać 
pod nr tel. 605 826 006. 
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