REGULAMIN REKREACYJNEGO
TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
w ramach akcji „LATO W MIEŚCIE 2021”
1. Organizator: Łosicki Dom Kultury
2. Cel :
 propagowanie siatkó wki plażowej jako aktywnego spędzania wolnego czasu;
 stworzenie uczestnikom turnieju warunkó w do wspó łzawodnictwa i rywalizacji
zgodnie z ideą fair play;
 zachęcenie do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.
3. Miejsce: plaża miejska – Zalew Łosicki
4. Termin: 7 sierpnia 2021 r., godz. 14:00
5. Uczestnictwo:
 Udział w Turnieju jest bezpłatny.
 W Turnieju mogą brać udział zawodnicy bez względu na wiek i płeć.
 Zgłoszenia drużyn 2- lub 3-osobowych przyjmowane są mailowo na adres
ldklosice@interia.pl do dnia 06.08.2021 r, do godz. 16.00. W mailu należy podać:
 nazwę drużyny,
 imię i nazwisko zawodników drużyny,
 telefon kontaktowy;
 Zespoły grają w składach 2-osobowych (trzeci zawodnik rezerwowy).
 Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić organizatorom pisemną zgodę rodzica lub
prawnego opiekuna Wzó r zgody stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 Wstęp na turniej jest wolny.
6. Rozgrywki organizowane są w dwó ch kategoriach wiekowych:
I.) rocznik 2007 i młodsi;
II.) rocznik 2006 i starsi,
7.
Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego oraz dobry
stan zdrowia potwierdzony własnoręcznym podpisem na zgłoszeniu. Wzó r oświadczenia
stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
8. Turniej jest skierowany do amatoró w piłki siatkowej.
9. System rozgrywek:
 System rozgrywek ustala Organizator – w zależności od ilości zgłoszeń .
 Obowiązują przepisy PZPS.
 Szczegó łowy program turnieju zostanie przedstawiony po zamknięciu listy zgłoszeń .
10. Postanowienia regulaminowe:
 w związku z zagrożeniem zarażenia się wirusem SARS-COV-2 zawodnicy biorący udział w
Turnieju oświadczają, iż posiadają wiedzę na temat możliwego zagrożenia oraz że
podczas przebywania na obiekcie sportowym będą przestrzegać wszystkich środkó w
bezpieczeń stwa
oraz
krajowych
zaleceń
zapisanych
na
stronie
www.gov.pl/web/koronawirus.
 Organizator udostępnia płyny do dezynfekcji rąk przez cały okres trwania turnieju.
 Organizator zapewnia wodę dla uczestnikó w turnieju.
11. Nagrody – medale i dyplomy

12. Postanowienia końcowe:











Każdy uczestnik biorący udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora ŁDK Łosice, celem zgłoszenia do
imprezy i podania wynikó w do ogó lnej wiadomości (zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO przez
Łosicki Dom Kultury,ul. Piłsudskiego 4). Akceptując Regulamin każdy Uczestnik (w
przypadku osó b niepełnoletnich Opiekun) wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe
oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być
wykorzystywane przez prasę, radio, telewizję oraz na portalach internetowych a także
w celach marketingowych Organizatora. Wzó r zgó d stanowi Załącznik nr 3 do
Regulaminu.
Osoby niepełnoletnie startujące w zawodach muszą posiadać pisemną zgodę prawnego
opiekuna oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w
imprezie do wglądu przez Organizatora, o któ rym mowa w pkt. 7.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw
nieszczęśliwych wypadkó w, a także za rzeczy pozostawione na obiekcie sportowym.
Zawody zostaną odwołane w przypadku, kiedy Organizator oraz Sędzia Głó wny w dniu i
na miejscu stwierdza brak możliwości rozegrania Turnieju.
Zgłoszenie do Turnieju jest ró wnoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Zawodnicy biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie.
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
W sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Organizator.

Załącznik nr 1

Łosice, dn. ____.08.2021 r.
ZGODA
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………………
w rekreacyjnym turnieju siatkó wki plażowej w ramach akcji „LATO W MIEŚCIE 2021”.
……………………………………………………………...
podpis rodzica/prawnego opiekuna

Załącznik nr 2

Łosice, dn. ____.08.2021 r.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że mó j stan zdrowia/mojego dziecka* pozwala na wzięcie udziału w
rekreacyjnym turnieju siatkó wki plażowej w ramach akcji „LATO W MIEŚCIE 2021”.
*niepotrzebne skreślić

……...……………….…………………………..
podpis Uczestnika/rodzica/prawnego opiekuna

Załącznik nr 3

Łosice, dn. ____.08.2021 r.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO)
przez Łosicki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 4 w celu celem zgłoszenia do rekreacyjnego turnieju
siatkó wki plażowej w ramach akcji „LATO W MIEŚCIE 2021” i podania wynikó w do ogó lnej
wiadomości, organizowanego przez Łosicki Dom Kultury, sporządzenia niezbędnej dokumentacji
uczestnikó w tegoż turnieju.
……...……………….…………………………..
podpis Uczestnika/rodzica/prawnego opiekuna

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie mojego wizerunki / wizerunku mojego
dziecka* w materiałach promocyjnych i dokumentujących działalność Łosickiego Domu Kultury bez
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obró bkę i
powielanie wykonanych zdjęć oraz innych medió w, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie
w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez Łosicki Dom Kultury.
……...……………….…………………………..
podpis Uczestnika/rodzica/prawnego opiekuna

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 UST. 1 I 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osó b fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogó lne rozporządzenie
o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Łosicki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice, tel. 83 359 05 09.
2. W Łosickim Domu Kultury powołany został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl numer telefonu 575-001-655).
3. Celem przetwarzania danych jest udział w rekreacyjnym turnieju siatkó wki plażowej w ramach akcji „LATO W MIEŚCIE 2021”.
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny
do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresó w przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej
zwłoki w sytuacji, gdy osoba, któ rej dane dotyczą cofnie zgodę.
6. Imię, nazwisko oraz wizerunek Pani/Pana zostanie opublikowany na stronach organizatora, partneró w projektu oraz partneró w medialnych, a także
podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednakże jej brak może skutkować odmową uczestnictwa w Turnieju.

