
Regulamin imprezy wspinaczkowej 

„Born to Climb" 

 

§ 1 Przedmiot 

1. Regulamin imprezy wspinaczkowej Born to Climb  (dalej: „Regulamin”) określa 

warunki uczestnictwa oraz przebieg imprezy wspinaczkowej Born to Climb (dalej: 

„imprezy”). 

 

§ 2 Organizator 

1. Organizatorem imprezy wspinaczkowej Born to Climb jest: Miejski Ośrodek  Sportu i 

Rekreacji Płock Sp. z o.o. (dalej: „organizator”). 

2. Organizator zastrzega możliwość powierzenia niektórych zadań wynikających z 

organizacji oraz przebiegu imprezy osobom trzecim. 

 

§ 3 Cel imprezy 

1. Celem imprezy jest: 

a.    popularyzacja i upowszechnianie wspinaczki, 

b.    propagowanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej, 

c.    integracja środowiska wspinaczkowego. 

 

§ 4 . Termin i miejsce 

1. Termin – 6.11.2022 (niedziela) 

2. Miejsce - hala widowiskowo-sportowa Orlen Arena, ścianka wspinaczkowa,  Plac 

Celebry Papieskiej 1, Płock. 

 

§ 5 Uczestnictwo 

1. W imprezie mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które: 

a. dokonały zgłoszenia do udziału w imprezie Born to Climb w formie 

elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego 

na: https://foxter-sport.pl/born-to-climb, 

https://foxter-sport.pl/born-to-climb


b. dokonały opłaty startowej, 

c. potrafią wspinać się przynajmniej na wędkę (asekuracja górna), 

d. ukończyły 16 lat, 

e. uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą przedstawić pisemną 

zgodę opiekuna prawnego (formularz ,,Oświadczenie użytkownika ścianki 

wspinaczkowej” dostępny na ściance wspinaczkowej oraz na stronie MOSiR). 

2. Zapewnienie osoby do asekuracji leży po stronie uczestnika. 

3. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu, a także 

regulaminu obiektu organizatora, dostępnego na jego stronie internetowej a także w 

biurze imprezy. 

 

§ 6 Ramowy plan imprezy 

Ramowy plan imprezy: 

• 14:00 – otwarcie biura imprezy 

• 14:00 - 14:45 – zapisy, potwierdzenie przybycia, rozdanie pakietów startowych 

• 14:50 – otwarcie imprezy 

• 15:00 – 20:00 - wspinanie na wyznaczonych drogach 

• 20:15 – oficjalne zakończenie imprezy 

 

§ 7 Kategorie zawodników 

Organizator nie przewiduje podziału kategorii ze względu na wiek oraz płeć uczestników. 

 

§ 8 Sposób przeprowadzenia imprezy 

1. Impreza odbywa się w formule open. Do pokonania będzie max 15 dróg z liną oraz 3 

bouldery. Za pokonanie drogi uczestnik otrzymuje punkty. 

2. Punkty będą przyznawane w sposób następujący: 

a. poprowadzenie drogi (asekuracja dolna), konieczne utrzymanie TOPu obiema 

rękami przez conajmniej 3 sekundy oraz wpięcie się w stanowisko –   3 pkt 

b. przejście drogi na wędkę (asekuracja górna), konieczne utrzymanie TOPu 

obiema rękami przez conajmniej 3 sekundy – 2 pkt. 

c. poprowadzenie drogi (asekuracja dolna) do wyznaczonej ZONY, konieczne 

utrzymanie chwytu ZONY przez co najmniej 2 sekundy – 1 pkt. 



3. Dodatkowo mogą zostać przyznane punkty bonusowe za wykonanie 3 boulderów: - 1 

boulder - 1 punkt.  

4. Nie będzie zaliczane:  

a. jedynie dotknięcie ZONY czy TOPu, 

b. utrzymanie TOPu tylko jedną ręką, bez dołożenia drugiej,  

c. utrzymanie TOPu obiema rękami ale poniżej 3 sekund. 

5. Zrobienie drogi w pierwszej próbie nie będzie dodatkowo punktowane. 

6. Każdy zawodnik otrzyma kartę startową, na której sam będzie wpisywał zdobyte 

TOPY, ZONY i punkty bonusowe. Zawodnicy mają nieograniczoną liczbę podejść do 

każdej drogi/boulderu, dozwolone jest „patentowanie od środka”. 

7. We wskaznaym miejscu będzie usytuowana tablica, na której uczestnik będzie mógł 

umiejscowić swoją punktację. 

8. Czas oraz kolejność dróg/boulderów jest dowolna. 

9. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad fair play. 

10. W kwestiach niejasnych decyzję podejmuje Organizator 

 

§9 Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia do udziału w imprezie przyjmowane są do 3 listopada 2022 r. do godz. 

23:59. 

2. Zgłoszenia udziału w imprezie przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy w 

panelu rejestracyjnym, dostępnym na stronie internetowej: https://foxter-sport.pl/born-

to-climb, zawierający dane osobowe oraz kontaktowe. 

3. Po wypełnieniu pól formularza zgłoszeniowego w panelu rejestracyjnym zostanie 

utworzone konto Uczestnika. Aby ukończyć rejestrację, należy dokonać opłaty 

startowej w wysokości 25 zł. 

4.  Limit uczestników - 60 osób.  

5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

6. W przypadku rezygnacji zawodnika, który dokonał już opłaty startowej, istnieje 

możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika. 

 

§ 10 Siła wyższa 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wykonał swoich obowiązków lub 

wykonał je nienależycie z powodu istnienia siły wyższej tj. okoliczności, o których nie 

wiedział i nie mógł ich przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, pomimo dołożenia 

https://foxter-sport.pl/born-to-climb
https://foxter-sport.pl/born-to-climb


najwyższej staranności. 

 

§ 11 Ryzyko startu 

1. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność. 

2. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania zasad bezpieczeństwa określonych w  

Regulaminie Obiektu Organizatora, a także wynikających ze specyfiki wspinaczki 

sportowej. 

3. Uczestnicy zobowiązują się do stosowania poleceń Organizatora mających na celu 

zapewnić jak największy poziom bezpieczeństwa w trakcie imprezy. 

4. Uczestnik, biorący udział w imprezie jest świadomy stanu swojego zdrowia i tym 

samym, nie posiada przeciwskazań do uprawiania sportów wspinaczkowych. 

 

§ 12 Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunku na zdjęciach i filmach z 

imprezy. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień Regulaminu. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach dopuszcza taką możliwość w trakcie imprezy. 

3. Wyłączne prawo interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje 

Organizatorowi. 

 

§ 13 Organizatorzy 

1. Klauzula informacyjna odnośnie przetwarzania danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO) i ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) informujemy, że 

administratorem danych osobowych uczestników imprezy jest Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji Płock Sp. z o.o. z siedzibą przy Placu Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock. 

2. Dane osobowe uczestników imprezy wspinaczkowej będą przetwarzane w celu 

przygotowania, organizacji i przeprowadzenia imprezy Born to Climb. W związku z 

powyższym, dane osobowe uczestników imprezy przetwarzane są w celu: 

• świadczenia usług drogą elektroniczną i inną, 

• prowadzenia konta uczestnika imprezy wspinaczkowej  na stronie internetowej: 



foxter-sport.pl/born-to-climb, 

• udziału uczestnika imprezy wspinaczkowej (przygotowanie pakietu startowego 

itp.), 

• dokonania opłaty startowej, weryfikacji tej opłaty i przyznania numeru startowego, 

• publikacji ogólnodostępnych list startowych, 

• obsługi korespondencji kierowanej do organizatora przez uczestników imprezy 

wspinaczkowej, 

• kontaktu administratora z uczestnikiem imprezy wspianczkowej 

3. Podanie danych osobowych uczestników imprezy wspinaczkowej jest dobrowolne, ale 

jest warunkiem niezbędnym dla uczestnictwa w imprezie, jak i do prowadzenia konta 

uczestnika na stronie internetowej: https://foxter-sport.pl. Niepodanie danych 

osobowych uniemożliwi udział w imprezie wspinaczkowej. 

4. Dane uczestnika imprezy wspinaczkowej będą przetwarzane przez czas korzystania ze 

strony internetowej: https://foxter-sport.pl. Po tym okresie dane będą nadal 

przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych 

i rachunkowych), a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty współpracujące z 

administratorem w zakresie przygotowania, organizacji i przeprowadzenia imprezy 

wspinaczkowej , tj.: 

• Foxtersport – w zakresie organizacji elektronicznego zapisu na imprezę 

wspinaczkową (prowadzenie konta uczestnika w swoim serwisie internetowym), 

powiadomienia na adres e-mail uczestnika o zarejestrowaniu na imprezę 

wspinaczkową. 

6. Każdy uczestnik imprezy wspinaczkowej ma prawo do żądania od administratora 

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania 

lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. W odniesieniu do przetwarzania danych, które odbywa się na podstawie zgody 

uczestnika imprezy wspinaczkowej, uczestnik ten ma również prawo do cofnięcia tej 

zgody w dowolnym momencie. 

8. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skargę na sposób 

przetwarzania danych osobowych uczestników imprezy wspinaczkowej można wnieść 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 


