
MISTRZOSTWA MAZOWSZA HOBBY HORSE 
REGULAMIN 

 
 

§1 

Organizator 
Organizatorem MISTRZOSTW MAZOWSZA HOBBY HORSE jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 
 

§2 

Miejsce i czas  
Zawody odbędą się w dniu 5.06.2022 r., w godz.10.00 – 12.30, podczas imprezy plenerowej „Dzień 
Dziecka w skansenie” na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 
 

§3 

Cele  MISTRZOSTW MAZOWSZA HOBBY HORSE 

• Promocja aktywnych form spędzania czasu 

• Propagowanie zasad rywalizacji „fair play” 

• Popularyzacja hobby horsingu jako aktywnej formy spędzania czasu 

• Nawiązanie do tradycji - popularyzacja dawnych zabawek dziecięcych – głowa konia na kiju  
 

   §4 

                                                                              Konkurencje  
 
1. MISTRZOSTWA MAZOWSZA HOBBY HORSE obejmują następujące konkurencje: 

1) Zawody skokowe na czas (potęga skoku)  
Zawody skokowe  (potęga skoku) – zasady konkurencji, klasy skokowe i kategorie wiekowe  
W konkursie klas skokowych mierzony jest czas przejazdu w ustalonym parkurze oraz liczba 
strąconych przeszkód. O wygranej decyduje czas przejazdu oraz liczba punktów karnych. Za każdą 
strąconą przeszkodę zawodnik otrzymuje 5 punktów karnych, które odpowiadają 5 sekundom 
karnym. Sekundy karne zostają doliczone do osiągniętego przez zawodnika czasu.  
Np. Zawodnik 1- osiągnięty czas – 38 sekund i 5 pkt. karnych (w rezultacie 43 sekundy),  
Zawodnik 2 - osiągnięty czas – 42 sekundy i 0 pkt. karnych. W takiej sytuacji wygrywa Zawodnik 
nr 2. 
Klasy skokowe 

A  Kategoria Mini LL – wysokość przeszkody 40 – 50 cm - kategoria wiekowa 6 – 8 lat 
B  Kategoria LL – wysokość przeszkody 50 – 60 cm - kategoria wiekowa 9 – 10 lat 
C  Kategoria P – wysokość przeszkody 70 cm  - kategoria wiekowa 11 – 12 lat   
 

2) Układ ujeżdżeniowy własnej koncepcji z wykonywaniem różnego typu figur (dresaż) 
Ujeżdżanie –  zasady konkurencji i kategorie wiekowe 
W konkursie ujeżdżenia zawodnicy prezentują pokaz ujeżdżania hobby horse własnego pomysłu. 
Pokaz należy przygotować do ustalonego podkładu muzycznego – utwór Sanah pt.„Szary świat”. 
Całość prezentacji ujeżdżania nie może trwać dłużej niż 1 minutę i 10 sekund. Pokaz będzie 
odbywał się na planie czworoboku o wymiarach 7×14 m. 
A. Kategoria wiekowa 6 – 8 lat 
B. Kategoria wiekowa 9 – 10 lat  
C. Kategoria wiekowa 11 – 12 lat  

2. Podczas konkurencji uczestnicy jeżdżą na własnych kukiełkach odzwierciedlających głowę konia. 
 
 
 



 

   §5 

Rejestracja uczestników i organizacja  

MISTRZOSTW MAZOWSZA HOBBY HORSE 

 

1.Rejestracja uczestników na MISTRZOSTWA MAZOWSZA HOBBY HORSE będzie się odbywać w 
dniach 20.05.2022 r. – 30.05.2022 r.  
2. Uczestnik może zgłosić udział w każdej z dwóch kategorii Mistrzostw. 
3. Do konkurencji mogą przystąpić wyłącznie osoby zgłoszone za pośrednictwem formularza 
dostępnego na stronie www.mwmskansen.pl, który należy przesłać na adres 
promocja.skansen@mwmskansen.pl. Na każde zgłoszenie zostanie przesłane drogą mailową 
potwierdzenie rejestracji lub odmowa rejestracji (w wypadku wyczerpania limitu miejsc). Zgłoszenia 
w imieniu uczestnika musi dokonać rodzic lub inny opiekun prawny.  
4. Liczba miejsc dla uczestników MISTRZOSTW MAZOWSZA HOBBY HORSE jest ograniczona i wynosi 
40 osób łącznie w dwóch wyżej wymienionych konkurencjach. O zakwalifikowaniu do konkurencji 
decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji osób 
zgłoszonych ponad ustalony limit oraz po podanym terminie.   
5. W dniu  MISTRZOSTW MAZOWSZA HOBBY HORSE, tj. 5.06.2022 r. do godz.10.00 zakwalifikowani 
uczestnicy zobowiązani są do potwierdzenia swej obecności w miejscu zawodów – przy padoku za 
amfiteatrem na terenie skansenu. 
6. Uczestnictwo w Mistrzostwach jest bezpłatne. 
7. Pełną odpowiedzialność za uczestników zawodów ponoszą ich rodzice lub inni opiekunowie 
prawni. Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt. 
 
 

   §6 

  Wyłonienie laureatów 
                    MISTRZOSTW MAZOWSZA HOBBY HORSE 
 

1. Skład Jury sędziowskiego zostanie ustalony przez Organizatora. 
2. W każdej z konkurencji: zawody skokowe oraz ujeżdżanie wyłonieni zostaną Laureaci I, II i III 

miejsca. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych każdej z konkurencji otrzymają 
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe: 
1) I miejsce – nagroda o równowartości 100 zł. 

2) II miejsce - nagroda o równowartości 80 zł. 

3) III miejsce - nagroda o równowartości  50 zł. 

3. Laureat Konkursu jest zobowiązany do odbioru nagrody osobiście lub przez osobę 
upoważnioną. 

4. Decyzje Jury sędziowskiego są ostateczne i nieodwołalne. 
 
 

§7 

Ochrona danych osobowych  

1. Dane osobowe uczestników konkursu MISTRZOSTW MAZOWSZA HOBBY HORSE (dalej 

Mistrzostwa) będą przetwarzane 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 (RODO) - ogólne rozporządzenie o ochronie danych. 

http://www.mwmskansen.pl/
mailto:promocja.skansen@mwmskansen.pl


2. Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie realizacji i obsługi konkursu jest 

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc, wpisane do Rejestru 

Instytucji Kultury pod numerem 20/99. 

3. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych. Kontakt dpo@mwmskansen.pl, 24 275 28 

83. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celach i zakresie niezbędnym do realizacji postanowień 

zawartych w Regulaminie konkursu oraz wykonania przez Administratora prawnie uzasadnionych 

obowiązków dla celów: marketingowych, promocyjnych, reklamowych, sprawozdawczych i 

archiwizacyjnych związanych z przeprowadzeniem konkursu.  

5.  Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,   

usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego. 

6.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nieudostępnienie uniemożliwia udział w 

konkursie. 

7. Dane osobowe Administrator może przekazywać podmiotom i partnerom, z którymi zawarł 

umowę na usługi marketingowe, reklamowe, techniczne np.: rozwijanie i utrzymanie systemów 

informatycznych i serwisów internetowych, z kancelariami prawniczymi, dostawcami usług 

pocztowych i kurierskich oraz realizacji uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu 

przepisów o ochronie danych osobowych. Podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania 

danych na podstawie obowiązującego prawa tylko, gdy wystąpią z żądaniem do Administratora 

powołując się na stosowną podstawę prawną. 

8. Dane osobowe Administrator przetwarza przez okres wymagany przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa. Dane uzyskane na podstawie zgody osoby będą przechowywane do 

czasu cofnięcia zgody, maksymalnie do czasu przechowywania dokumentacji konkursowej. 

Cofnięcie zgody nie ma znaczenia na czynności wykonane na danych do czasu jej cofnięcia. 

9. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz ich przetwarzanie nie będzie 

zautomatyzowane i nie będą podlegały profilowaniu. 

10. Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby 

chronić zgromadzone dane.  

11. Dane uczestników konkursu mogą być upublicznione w celach promocyjnych i historycznych na 

stronie internetowej administratora, zaufanych partnerów, współorganizatorów, sponsorów. 

12. Uczestnictwo w imprezie „Dzień Dziecka w skansenie” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego na materiałach 

dokumentujących imprezę. Niemniej jednak każda osoba ma prawo wystąpić z żądaniem 

usunięcia danego zdjęcia, bądź zanonimizowania w taki sposób, aby nie mogła zostać 

zidentyfikowana. 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu konkursu. 

2. Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie www.mwmskansen.pl 
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