
REGULAMIN WOMEN POWER SERIES 2021 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem cyklu rozgrywek pod nazwą WOMEN POWER SERIES (zwanego też dalej 

Cyklem) jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o., oddział Tor Wyścigów Konnych Służewiec 

z siedzibą z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  

w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000007411, posiadającą NIP: 525-00-10-982 oraz REGON: 012862749, o kapitale 

zakładowym w wysokości 279.142.000 złotych. 

2. Czynności wykonawcze cyklu Women Power Series należą do Organizatora. 

3. Cykl Women Power Series będzie trwał od dnia 23 maja 2021 r. do dnia  

17 października 2021r. na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Ostateczne wyniki Cyklu 

zostaną ogłoszone dnia 17 października 2021 r. 

4. W Cyklu Women Power Series w sezonie 2021 zostanie rozegranych 5. gonitw w 

ramach następujących dni wyścigowych:  

a. 23.05.2021 (dzień 8) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie III grupy. (1800m) 

b. 12.06.2021 (dzień 13) 

Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. Koni dosiadają wyłącznie amazonki (1800m) 

c. 24.07.2021 (dzień 21) 

Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej IV grupy. (2000m) 

d. 19.09.2021 (dzień 36) 

Gonitwa dla 3-letnich i starszych klaczy IV grupy. (1600m) 

e. 17.10.2021 (dzień 43) 

       Gonitwa dla 3-letnich i starszych konie IV grupy. 1400m 

5. W Cyklu można startować na rożnych koniach. 

6. Informacje o Women Powe Series dostępne są na stronie internetowej 

www.torsluzewiec.pl 

  

http://www.torsluzewiec.pl/


§2 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Women Power Series skierowany jest tylko dla kobiet (osób fizycznych) 

uczestniczących w gonitwach wskazanych w §1 pkt 4, bez względu na obywatelstwo, 

zwanej ,,uczestnik gonitwy’’ w dalszej części regulaminu. 

2. Zasady dopuszczenia jeźdźca do Cyklu określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów 

konnych. 

3. Udział w którejkolwiek gonitwie zaliczanej do Women Power Series, wymaga zapisu 

konia i jeźdźca do danej gonitwy. Zapisy dokonywane są na zasadach ogólnych. 

4. Wzięcie udziału w Cyklu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

5. Każdy z uczestników gonitwy, wysyłając swoje zgłoszenie na poszczególne gonitwy 

wskazane w §1 pkt 4, przekazuje Organizatorowi swoje dane osobowe, które będą 

przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Women Power Series 

a w szczególności w celu ogłoszenia wyników Cyklu. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub 

nierzetelnych danych, o których mowa w pkt 5. 

 

§3 

Zasady klasyfikacji 

 

1. W każdej z gonitw  w cyklu Women Power Series, amazonki  zdobywają punkty 

bonifikacyjne, za zajęte miejsca zgodnie z poniższą tabelą. 

 

                   Liczba amazonek uczestniczących w gonitwie 

Miejsce 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 

1 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 
2 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 
3 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 
4 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
5 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
6 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
7 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
8 9 8 7 6 5 4 3 2 1    
9 8 7 6 5 4 3 2 1     

10 7 6 5 4 3 2 1      
11 6 5 4 3 2 1       
12 5 4 3 2 1        
13 4 3 2 1         
14 3 2 1          
15 2 1           
16 1            

 

 



O zajętych miejscach w klasyfikacji końcowej, decyduje suma punktów bonifikacyjnych 

uzyskana przez uczestnika gonitwy we wszystkich gonitwach w której brał udział. 

 

§4 

Zasady przyznawania nagród 

 

1. Ustalenie zwycięzców na podstawie uzyskanych przez nich punktów bonifikacyjnych oraz 

przyznanie nagród należy do Organizatora. 

2. Wysokość nagród finansowych w poszczególnych gonitwach, przeprowadzonych w 

ramach cyklu Women Power Series, jest uregulowana w  Regulaminie Organizatora 

Wyścigów Konnych Tor Służewiec – Sezon 2021 dostępny na stronie www.torsluzewiec.pl 

3. Dla najlepszych trzech uczestników gonitw z Cyklu Women Power Series, organizator 

wypłaci nagrody finansowe odpowiednio: 

a) 1 miejsce – 2.500,00 zł  

b) 2 miejsce – 1.500,00 zł 

c) 3 miejsce – 1.000,00 zł 

Nagroda główna zostanie przyznana w dniu ostatniej (piątej) gonitwy z Cyklu Women 

Power Series. 

4. W przypadku zdobycia przez uczestników gonitw takiej samej liczby punktów 

bonifikacyjnych (remis) o kolejności w rankingu decydować będą kolejno: 

- ilości zajętych pierwszych miejsc w Cyklu,  

- ilości zajętych drugich miejsc w Cyklu,  

- ilości zajętych trzecich miejsc w Cyklu,  

- ilości zajętych czwartych miejsc w Cyklu. 

5. Organizator przewiduje również nagrodę dodatkową w wysokości 1.000,00 zł . Zostanie 

ona wypłacona uczestnikowi, który zdobędzie 1. miejsce we wszystkich gonitwach z Cyklu 

Women Power Series. Nagroda zostanie przyznana ostatniego dnia Cyklu.  

6. Od nagród określonych w pkt 2, 3 i 5 Organizator potrąci i odprowadzi 10%, zryczałtowany 

podatek od wartości nagrody wyższej niż 2.000,00 zł zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

7. Organizator wypłaci nagrody finansowe do 30 dni roboczych od dnia zakończenia Cyklu. 

 

§5 

Odbiór nagród 

 

1. Nagrody, o których mowa w § 4 pkt 3 i 5, zostaną przekazane w terminie 14 dni, na 

rachunek bankowy, wskazany przez zwycięzców. 

2. Warunkiem otrzymania nagród jest przestrzeganie przez zwycięzców postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

 

  

http://www.torsluzewiec.pl/


 

§6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin jest jawny i będzie udostępniany w siedzibie Organizatora oraz na 

stronie internetowej www.torsluzewiec.pl. Wszelkie informacje o Cyklu zawarte w 

materiałach reklamowych (w tym na plakatach informacyjnych) mają charakter jedynie 

informacyjny. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym Regulaminie nie 

naruszających podstawowych zasad Cyklu. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują zapisy z  

Rozporządzenia Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z dnia 24 marca 2016 r., Regulamin 

Organizatora Wyścigów Konnych Tor Służewiec – Sezon 2021 oraz przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.  

 

Dane osobowe osób wskazanych w zgłoszeniu na gonitwy prowadzone w ramach cyklu Women Power Series 

(dalej „zgłoszenie”) przetwarzane są zgodnie z przepisami 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 

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

 

1. Administrator danych  

Administratorem danych osobowych osób wskazanych w zgłoszeniu jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można 

skontaktować się przesyłając e – mail na adres:  iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, 

pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.  

 

2. Inspektor danych 

 

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, 

z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: iod@totalizator.pl, oraz za pośrednictwem 

poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora 

Ochrony Danych”. 

 

3. Cele i podstawy przetwarzania 

 

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

a) dla celów podatkowych i rachunkowych, podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich 

przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO), 

b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi ze zgłoszeniem - podstawą 

prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 

mailto:iod@totalizator.pl


Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

4. Odbiorcy danych 

 

Dane osobowe, o których mowa w pkt 1 powyżej mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli 

działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa. 

 

5. Okres przechowywania danych 

 

Dane osobowe, o których mowa w pkt 1 powyżej będą przetwarzane:  
a) do momentu zakończenia cyklu Women Power Series albo 
b) do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora albo 
c) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa (np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych).  
  

6. Prawa osób, których dane dotyczą 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: 

dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują Państwu w 

przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem 

danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

 

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do prawidłowego Zgłoszenia. 

Niepodanie danych osobowym w niezbędnym zakresie skutkuje niemożnością przystąpienia do gonitw w ramach 

Women Power Series.  

 

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w pkt. 1 powyżej, Administrator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

Zapoznałem się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej i zobowiązuje się przekazać powyższe informacje o 

przetwarzaniu danych osobowych osobom, których dane zostały przekazane Administratorowi w związku ze 

zgłoszeniem. 

________________________ 

      W imieniu [drugiej Strony] 

 

 


