REGULAMIN
IX TRÓJBOJU RAKIETOWEGO 2018
1. ORGANIZATOR:
- Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym
2. CEL:
- rozpowszechnienie dyscyplin sportowych, w których używana jest rakieta,
- zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w czasie wakacji,
- integracja w środowisku lokalnym,
- upowszechnianie sportu jako zdrowego stylu życia w formie aktywnego wypoczynku.
3. MIEJSCE I TERMIN:
ETAP I – TENIS STOŁOWY – hala sportowa Szkoły Podstawowej w Rogach,
14.07.2018 r. ( sobota, godz. 10:00);
ETAP II – BADMINTON – hala sportowa Zespołu Szkół Publicznych w Miejscu
Piastowym, 01.08. - 03.08.2018 r.
ETAP III – TENIS ZIEMNY – korty tenisowe we Wrocance, 07.08. - 17.08.2018 r.
17.08.2018 r. – ZAKOŃCZENIE TURNIEJU
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
- turniej przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców z terenu gminy Miejsce Piastowe,
- osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna,
- każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność, co
poświadcza własnoręcznym podpisem złożonym na deklaracji przed przystąpieniem do
rywalizacji,
- w rozgrywkach mogą brać udział osoby, które nie posiadają przeciwwskazań lekarskich.
5. ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU:
- zgłoszenia do turnieju należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.07.2018 r.
na adres e-mail: leszko11@interia.pl lub telefonicznie pod numerem: 691 736 948 podając:
Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, kategorię wiekową, PESEL.
6. ZASADY TURNIEJU
- rozgrywki prowadzone będą w czterech kategoriach: szkoła podstawowa – V i VI klasa,
gimnazjum + VII klasa szkoły podstawowej, szkoła ponadgimnazjalna i seniorzy,
dziewczęta.
- uczestnicy turnieju muszą przejść wszystkie etapy rozgrywek (ominięcie jednego z trzech
etapów powoduje dyskwalifikację zawodnika),
- organizator w razie konieczności zapewnia sprzęt sportowy do rozegrania II i III etapu
turnieju,
- uczestnicy w każdym etapie zdobywają punkty – suma punktów końcowych wyłoni
zwycięzców całego turnieju w poszczególnych kategoriach,
- poszczególne dyscypliny rozgrywane będą zgodnie z obowiązującymi zasadami.
7. NAGRODY:
- zwycięzcy z miejsc I – III otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe
dyplomy.
8. POSTANOWIENIE KOŃCOWE:
- we wszystkich etapach rozgrywek organizator zapewnia wodę mineralną,
- wszystkich uczestników turnieju obowiązuje odpowiednie obuwie i strój sportowy,

- w razie niesprzyjających warunków pogodowych etap III – tenis ziemny zostanie
przełożony na inny termin,
- organizator nie zapewnia przejazdu i nie pokrywa kosztów przejazdu,
- organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste i inne uczestników turnieju, które zostały
pozostawione lub zaginęły w czasie trwania zawodów,
- ostateczne rozstrzyganie spraw spornych oraz interpretacja niniejszego regulaminu
należy do organizatora.
UWAGA:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. 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 - zwane RODO. GOK w Miejscu Piastowym nie przekazuje, nie
sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub
instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail) będą
jednak przetwarzane przez GOK w celach komunikacji pomiędzy GOK w Miejscu
Piastowym a Uczestnikiem.
1) Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych przez GOK w Miejscu Piastowym.
2) GOK w Miejscu Piastowym zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie
zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych,
edukacyjnych i promocyjno-marketingowych
3) Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie
swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez
ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii,
filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez GOK w
Miejscu Piastowym, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub
wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez GOK, w publikacjach GOK, a także w
publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w
publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej
przez GOK, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. GOK zapewnia,
że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach
zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują
im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
4) Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez GOK i nie wyraża zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań
wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych przez GOK w Miejscu
Piastowym w celach promocyjnych i rozpowszechniania działalności GOK jest
obowiązany zgłosić to pisemnie Organizatorowi.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

