
Regulamin Ceste Scooter League

1.Cel Imprezy
a) Impreza ma na celu promowanie wyczynowej jazdy na hulajnodze, integrację

środowiska oraz

2. Postanowienia Ogólne
a) Udział w imprezie jest bezpłatny.
b) Organizatorem jest Ceste Jan Żuchowski  NIP 1231502883
c) W ramach Ceste Scooter League odbędą się 4 imprezy w następujących terminach
- I runda 04.09.2022
- II runda 17.09.2022
- III runda 01.10.2022
- IV runda 17.10.2022
- Wszystkie rundy odbędą się na skateparku w Piasecznie przy ul. Okulickiego 19, 05-500.

3. Warunki uczestnictwa
a) Prawo uczestnictwa ma każdy bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania oraz kraj

pochodzenia.
b) Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne.
c) Osoba chcąca uczestniczyć w zawodach musi wpisać się na listę uczestników podając swoje

imię, nazwisko, datę urodzenia, pesel oraz podać kategorię w której będzie startował.
d) Osób do 18 roku życia, muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
e) Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem imprezy.
f) Zamknięcie zapisów następuje wg. ustalonego grafiku
g) uczestnik może wziąć udział tylko w dwóch kategorii.
h) Zawody odbywają się w 2 kategoriach:

-Przejazdy Individual.  Ilość przejazdów: x2
-Przejazdy Team. Ilość przejazdów: x1

4. Zasady kategorii startowych
a) Individual

-Przejazdy na wyznaczonym terenie przez organizatora
-Czas przejazdu: 90sekund
-Ilość przejazdów: x2
-Za daną rundę nagradzanych jest 3 najlepszych zawodników w kolejności na podstawie
przyznanej punktacji

b) Team
-Best Trick na wyznaczonych przeszkodach
-Czas przejazdu: 8 prób
-Za daną rundę nagradzanych jest 3 najlepsze zespoły w kolejności na podstawie
przyznawanych punktów

4. Zasady Oceniania zawodników
a) Zawodnicy w kategorii Individual podczas przejazdów oceniany jest za trudność tricków,

różnorodność tricków, styl oraz kreatywność (wykorzystanie przeszkód, niekonwencjonalne
tricki). Zawodników ocenia 3 sędziów. Wynik zawodnika to suma wszystkich ocen



sędziowskich podzielonych przez 3 [wzór: (S1+S2+S3):3=W; S1/S2/S3 – Suma pkt od sędziego
nr. 1/2/3, W – Ocena za przejazd; Przykład S1=75, S2=80, S3=70, wynik końcowy:
(75+80+70):3=W; 225:3=W; W=75]. Do oceny końcowej wybierany jest najlpeszy przejazd.

b) Zawodnicy uczestniczący w zawodach podlegają punktacji do tabeli generalnej. Po
zakończeniu danej rundy (dnia zawodów) zawodnikom lub zespołom zostają przydzielone
punkty.

c) Zespoły uczestniczące w kategorii TEAM oceniani są na podstawie ocen sędziowskich
uwzględniające trudność tricków, różnorodność tricków, styl oraz kreatywność
(wykorzystanie przeszkód, niekonwencjonalne tricki oraz ilość prób). Zawodników ocenia 3
sędziów. Wynik zespołu to suma wszystkich ocen sędziowskich podzielonych przez 3 [wzór:
(S1+S2+S3):3=W; S1/S2/S3 – Suma pkt od sędziego nr. 1/2/3, W – Ocena za przejazd; Przykład
S1=75, S2=80, S3=70, wynik końcowy: (75+80+70+):3=W; 225:3=W; W=75]. Do oceny
końcowej wybierany jest najlepsza próba.

5. Forma Ligowa
a) W formacie ligowym zawodnicy z każdych zawodów/zespoły zbierają punkty do tabeli

generalnej (maksymalnie 100 pkt). Każde zawody będą skupiały się na innej sekcji na
skateparku (street, park, bowl, lines) dla kategorii individual oraz innej przeszkodzie dla
kategrii Best Trick TEAM. Punktacja z pojedynczych zawodów wygląda następująco:
-I msc. - 25pkt
-II msc. - 20pkt
-III msc - 15pkt
-IV msc - 10pkt
-V msc - 9pkt
-VI msc - 8pkt
-VII msc - 7pkt
-VIII msc - 6pkt
-IX msc - 5pkt
-X msc - 4pkt
-XI msc - 3pkt
-XII msc -2 pkt
-XIII msc - 1pkt

b) Przykładowa tabela za cały cykl



c) Podczas trwania ostatniej imprezy z cyklu następuje rozdanie nagród za zawody jak i za cały
cykl.

6. Przebieg imprezy
10:30 Start Zapisów
11:00 Rozgrzewka przed przejazdami
11:30 Przejazdy 1-sza runda Individual
13:00 Rozgrzewka 2-ga runda
13:30 Przejazdy 2-ga runda Individual
15:00 Best Trick kategoria Team
16:00 Rozdanie nagród
16:30 Koniec Imprezy

a) zastrzegamy sobie prawo do zmian w planie przebiegu imprezy

7. Przepisy końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu uczestnika.

RODO
OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. Nr
880) dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego lub mojego  dziecka w tym na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia / zdjęć z wizerunkiem mojego lub
mojego dziecka bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celu promocji Ceste Jan Żuchowski oraz Gminy Piaseczno.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć przez Ceste Jan Żuchowski oraz Gminę Piaseczno
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia mogą zostać umieszczone na stronie internetowej www.ceste.pl www.cesteleague.pl , mediach społecznościowych
firmy Ceste (podanych na stronie www.ceste.pl) oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych tj. folderach, gazetkach, kronikach, plakatach, filmach promocyjnych.
Administratorem danych osobowych jest Ceste Jan Żuchowski, NIP 1231502883, Zimowa 49/4, 05-515 Nowa Iwiczna, e-mail. kontakt@ceste.pl
Jednocześnie mam świadomość, że:
1. podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych –
RODO,
2. przysługuje mi prawo dostępu do treści danych osobowych mojego dziecka, prawo ich sprostowania lub usunięcia
oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto przysługuje mi prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
3. mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Niewyrażenie zgody lub jej wycofanie nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami,
4. dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub lit f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu nie przysługuje,
5. dane osobowe mojego dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej,
6. dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez
czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
7. istnieją odbiorcy, którym ujawniony może być wizerunek mojego dziecka tzn. wizerunek mojego dziecka może być udostępniony dostawcom usług technicznych
(serwer, na którym znajduje się strona internetowa szkoły, drukarnia), kuratorium oświaty, organowi prowadzącemu – Urząd Miasta Zielona Góra, podmiotom
świadczącym usługi ( np. firma fotograficzna - coroczne pamiątkowe zdjęcia), podmiotom serwisującym urządzenia administratora ( np. monitoring szkolny), portalom
społecznościowym, środkom masowego przekazu. Wizerunek mojego dziecka może być udostępniony również w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd),
8. opiekunom prawnym dziecka jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi, zgodnie z art. 77
RODO do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu promocji zajęć oferowanych przez Ceste Jan Żuchowski.
10. dane osobowe mojego dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają
automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili.
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