
Regulamin 
  KONKURSU PILARZY 
organizowanego w ramach  

Dni Krasnobrodu 2018   
 

I. ORGANIZATOR 
Krasnobrodzki Dom Kultury 
ul. 3 Maja 26 
22-440 Krasnobród 
tel. 84 660 71 17, fax. 660 70 46 
e-mail: kradomkul@o2.pl 
 
II. PARTNERZY 
Burmistrz Krasnobrodu 
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zwierzyniec 
 
III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 
- 21 lipca 2018 r., godz. 17.30 podczas festynu w ramach Dni Krasnobrodu  
- Teren obok zalewu przy ul. Partyzantów 
 
IV. CELE KONKURSU: 
- Prezentacja specyfiki pracy przy obróbce drewna.  
- Zabawa poprzez zdrową rywalizację 
- Integracja społeczności lokalnych. 
 
V. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Uczestnikami Konkursu są 2-osobowe drużyny składające się z osób pełnoletnich 

z terenu miasta i gminy Krasnobród. 
2. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez wypełnienie i dostarczenie przez 

drużynę (osobiście, drogą pocztową, faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej 
do dnia 20.07.2018r. do siedziby Organizatora: 
a) Karty zgłoszenia wg wzoru określonego w Załączniku Nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 
b) Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

i wizerunku wg wzoru określonego w Załączniku Nr 2. 
c) Oświadczenie o którym mowa w pkt. V.1 b) podpisuje każdy członek drużyny. 

3. Liczba uczestników jest ograniczona – w zawodach może wziąć udział 4 drużyny. 
O przyjęciu drużyny do konkursu decyduje kolejność zgłoszenia.  

4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapewnienia sobie sprzętu niezbędnego 
do realizacji zadań konkursowych, tj. piły tradycyjnej tzw. „moja-twoja” oraz 
siekiery i miarki. 

5. Organizator zabezpieczy drewno oraz stojaki, na których będą wykonywane 
konkurencje. 

6. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP podczas  
konkursu. 
 

VI. KONKURENCE: 
Konkurs będzie organizowany na dwóch stanowiskach jednocześnie. Stąd też 2 
drużyny będą wykonywały konkurencje w jednym czasie, a po ich zakończeniu do 
rywalizacji przystąpią kolejne 2 drużyny.  
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Konkurs będzie się składał z następujących konkurencji:  
1. Konkurencja I – Cięcie krążków 

Konkurencja rozpoczyna się po słowie start od przeniesienia kłody drewnianej  
długości ok. 120 cm i ułożenia jej na stojaku do ciecia drewna. Następnie 
drużyna ma za zadanie odciąć piłą poprzeczną „moja-twoja” 2 krążki o grubości 
10 cm z kłody drewnianej położonej poziomo na stojaku. Do odmierzenia 
odpowiedniej długości krążków drużyna posługuje się miarką. Jest to 
konkurencja na czas – chodzi o wykonanie zadania w jak najkrótszym czasie. Do 
oceny wykonania zadania będzie brana również jednakowa grubość uciętych 
krążków na całości cięcia. W przypadku stwierdzenia nierówności zostaną 
przyznane punkty karne od 1-3, gdzie jeden punkt karny to jedna sekunda. Suma 
punktów karnych zostanie dodana do ogólnego czasu uzyskanego przez zespół i 
dopiero wówczas zsumowany oficjalny czas. 

2. Konkurencja II – Miarka w oku 
Konkurencja polega na przecięciu kłody drewna o długości ok. 1 metra, która 
pozostała na stojaku do cięcia drewna, na 4 równe klocki. Do odmierzenia 
odpowiedniej długości klocków drużyna nie może posługiwać się tradycyjną 
miarką, a jedynie „Miarką w oku”. 
W konkurencji liczy się czas i precyzja wykonania zadania – odpowiednio 
jednakowa grubość klocków.  

3. Konkurencja III - Łupanie klocków 
Zadanie polega na rozłupaniu siekierą czterech klocków długości ok. 25 cm.  
Każdy klocek powinien być rozłupany na 4 kawałki za pomocą 3 uderzeń 
siekierą. Dodatkowe uderzenia powodują naliczenie punktów karnych, za każde 
dodatkowe uderzenie zostaną przyznane 2 pkt karne, co w przeliczeniu na czas 
powoduje dodanie kolejnych 2 sekund. Każdy z członków drużyny rozłupuje po 2 
klocki. Na komendę START zawodnik podbiega do klocków, rozłupuje 2 w jak 
najkrótszym czasie, odkłada siekierę i wraca na linię startową. W momencie 
przekroczenia przez niego linii konkurencję może rozpocząć kolejny zawodnik 
drużyny, który rozłupuje kolejne 2 klocki. Po wykonaniu zadania  zawodnik 
kończący konkurencję wraca na linię startu i podnosi rękę do góry. 
W konkurencji liczy się czas i precyzja wykonania zadania – odpowiednia liczba 
części na którą rozłupano klocki i liczba uderzeń siekierą.  
 

VII. OCENA:  
1. Oceny wykonania poszczególnych konkurencji dokona Komisja Konkursowa 

składająca się z pracowników Lasów Państwowych Nadleśnictwa Zwierzyniec 
powołana przez Organizatora, na której czele stoi Sędzia Główny konkursu. 

2. Oceniane będą: precyzja i czas wykonywanych zadań, przestrzeganie przepisów 
BHP.  

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany konkurencji na inne.  
 
VIII. NAGRODY:  
Organizator zapewnia dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników 
Konkursu. 
 
 
 



IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  
1. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki 

zawarte w regulaminie.  
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 

uczestników na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane 
z organizacją konkursu oraz wykorzystanie wizerunku w działaniach medialnych 
i promocyjnych. 

3. Regulamin Konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie organizatora, 
a także na stronie internetowej www.kultura.krasnobrod.pl i www.krasnobrod.pl. 

4. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin rozstrzyga 
Organizator.  

 

X. KONTAKT  
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (84) 660 71 17 lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej: kradomkul@wp.pl. 
 
 

mailto:kradomkul@wp.pl


Załącznik Nr 1 do Regulaminu 
 
 
 
ZGŁOSZENIE NR …………… 
(wypełnia organizator) 

 
 
 
 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

udziału w  Konkursie Pilarzy 
 organizowanym w ramach Dni Krasnobrodu  

w dniu 21 lipca 2018 r. 
 

należy dostarczyć do 20.07.2018r. 

 

1. Nazwa drużyny i skład drużyny 

………………………………………………………………………………………………….. 

1) ……………………………………………… (imię i nazwisko) 

2) ……………………………………………… (imię i nazwisko) 

2. Miejscowość  

………………………………………………………………………………………………… 

3.  Imię i nazwisko oraz nr telefonu kapitana drużyny 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Zapoznaliśmy się i akceptujemy regulamin konkursu.  
 

 

…………………………………………… 
   Data /Podpisy członków drużyny 



Załącznik Nr 2 do Regulaminu 
 
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. 

Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach organizacji „Konkursu pilarzy” organizowanego  w ramach 

„Dni Krasnobrodu” w dniu 21 lipca 2018r. 
a także 

na rejestrowanie mojego wizerunku podczas tego konkursu oraz wykorzystanie go (m.in. 

umieszczanie zdjęć na stronach internetowych Organizatora, Współorganizatora oraz podmiotów 

z nim współpracujących, a także w publikacjach oraz na profilach społecznościowych) w celach 

informacyjnych i promocji realizowanego zadania. 
……………………………….. 

       (data, podpis) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krasnobrodzki Dom Kultury (adres: ul. 3go 

Maja 26  22-440 Krasnobród  tel. 846607117) 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji „Konkursu pilarzy” organizowanego  

w ramach „Dni Krasnobrodu” w dniu 21 lipca 2018r. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają 

dane osobowe w imieniu Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych 

jest brak możliwości udziału w „Konkursie pilarzy” organizowanym  w ramach „Dni 

Krasnobrodu” w dniu 21 lipca 2018r. 
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 

________________________ 

    podpis   
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