
REGULAMIN  ZAWODÓW  SPORTOWYCH 

ORGANIZOWANYCH PODCZAS XXII DNI IMIELINA 

2-3 lipiec 2022 r. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Organizatorem zawodów sportowych jest Miejskie Centrum Kultury w Imielinie, z siedzibą:                   

41-407 Imielin, ul. Imielińska 92. 

2. Zawody sportowe wymienione w § 9 są organizowane podczas imprezy plenerowej, masowej XXII Dni 

Imielina w dniach 2-3 lipca 2022 r.  

3. Organizator wprowadza w życie niniejszy Regulamin, który określa: miejsce, terminy, warunki 

uczestnictwa, zasady zgłoszeń, system rozgrywek, zasady bezpieczeństwa i odpowiedzialności, nagrody i 

inne zasady związane z przeprowadzeniem zawodów sportowych. 

4. Organizator wyznaczył do przeprowadzenia zawodów sportowych koordynatorów /zgodnie z § 9/.  

 

TURNIEJ OTWARTY SKATA SPORTOWEGO O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA IMIELIN 

§ 2 

1. Miejsce:  Dom Kultury Sokolnia, 41-407 Imielin, ul. Imielińska 29. 

 

2. Termin:  2 lipca 2022 roku (sobota), godzina 9:00   

 

3. Warunki uczestnictwa 

3.1 Rozgrywki mają charakter amatorski. 

3.2 Organizator zapewnia karty do gry w skata. 

 

1. Zgłoszenia: 

 przyjmowane są do 30 czerwca 2022 r. telefonicznie 500819195 

 

 

5. W zgłoszeniu należy podać: 

 imię i nazwisko 

 wiek  

 przynależność klubową  

 

 

6. Uczestnik nie może brać udziału w Turnieju Otwartym Skata Sportowego bez: 

 akceptacji niniejszego Regulaminu,  

 dokonania zgłoszenia uczestnictwa  

 W przypadku udziału w zawodach dzieci do lat 16 rodzic/opiekun zobowiązany jest do 

podpisania Klauzuli zgody stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 



7. System rozgrywek 

7.1 Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZS. 

7.2 Klasyfikacja indywidualna  - 2 serie po 48 rozdań. 

7.3 Wszelkie sprawy sporne związane z sędziowaniem rozstrzyga główny sędzia turnieju wyznaczony 

przez Zarząd Klubu Skat „Sokół” Imielin. 

 

8. Zasady bezpieczeństwa, odpowiedzialność 

8.1 Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników.  

8.2 Każdy z uczestników oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala mu na udział w turnieju                          

oraz uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.  

8.3 Osoby niepełnoletnie posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w 

zawodach. 

8.4 Uczestnicy zawodów zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom koordynatora                          

w zakresie ładu i porządku na obiekcie sportowym, w którym rozgrywane są zawody. 

8.5 Zabrania się uczestnictwa w zawodach po spożyciu alkoholu lub innych środkach odurzających 

oraz w przypadku złego samopoczucia. 

8.6 Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe uczestników zagubione podczas turnieju. 

 

9. Nagrody 

9.1 Nagrody, puchary i dyplomy za zajęcie I,II,III miejsca w klasyfikacji indywidualnej                           

oraz dyplom dla najlepszej zawodniczki, ufundowane przez organizatora oraz sponsorów. 

9.2 Wręczenie nagród nastąpi na scenie Domu Kultury Sokolnia po zakończeniu turnieju. 

TURNIEJ STRZELECKI O PUCHAR DYREKTORA MCK 

§ 3 

1. Miejsce:  Stadion Miejski, 41-407 Imielin,  ul. Hallera 37a. 

 

2. Termin:  2 lipca 2022 roku (sobota),  

 

3. Warunki uczestnictwa 

3.1 Turniej ma charakter amatorski. 

3.2 W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych 

3.3 Organizator zapewnia karabiny pneumatyczne z atestami. 

3.4 Zawodnik może stratować tylko jeden raz. 

 

4. Zgłoszenia: 

 przyjmowane są w dniu turnieju 2 lipca 2022 r.  

 osobiście lub telefonicznie 605 353 120 

 

5. W zgłoszeniu należy podać: 

 imię i nazwisko 

 rok urodzenia 

 nr telefonu 

 

6. Uczestnik nie może brać udziału w Turnieju Strzeleckim bez: 

 akceptacji niniejszego Regulaminu,  

 dokonania zgłoszenia uczestnictwa poprzez wypełnienie załącznika nr 1 do 

Regulaminu.  



W przypadku udziału w zawodach dzieci do lat 16 rodzic/opiekun zobowiązany jest do podpisania Klauzuli 

zgody stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 

7. System rozgrywek 

7.1 Turniej będzie rozgrywany w dwóch kategoriach wiekowych: 

 Karabin pneumatyczny, odległość 10 m, dzieci i młodzież do 13 (2009r.)lat – pozycja 

siedząca, 

 Karabin pneumatyczny, odległość 10m, młodzież powyżej 13 lat i dorośli – pozycja 

stojąca. 

7.2 Każdemu zawodnikowi będzie przysługiwało 8 strzałów, w tym 5 strzałów punktowanych. 

7.3 Do klasyfikacji indywidulnej będzie zaliczana suma pięciu najlepszych strzałów. 

7.4 Zawody przeprowadzi Komisja Sędziowska Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. 

 

8. Zasady bezpieczeństwa, odpowiedzialność 

8.1 Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników.  

8.2 Każdy z uczestników oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala mu na udział w turnieju                          

oraz uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność. 

8.3 Osoby niepełnoletnie posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w 

zawodach. 

8.4 Uczestnicy zawodów zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom koordynatora                          

w zakresie ładu i porządku na obiekcie sportowym, w którym rozgrywane są zawody. 

8.5 Zabrania się uczestnictwa w zawodach po spożyciu alkoholu lub innych środkach odurzających 

oraz w przypadku złego samopoczucia. 

8.6 Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe uczestników zagubione podczas turnieju. 

 

9. Nagrody 

9.1 Nagrody, puchary i dyplomy za zajęcie I,II,III miejsca w klasyfikacji indywidualnej kategoria 

wiekowa do 13 lat oraz kategoria wiekowa powyżej 13 lat, ufundowane przez organizatora oraz 

sponsorów. 

9.2 Wręczenie nagród nastąpi na scenie głównej XXII Dni Imielina na Stadionie Miejskim                                      

w Imielinie przy ul. Hallera 37a, 3 lipca 2022r. 

 

VI TURNIEJ TENISA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 

§ 4 

1. Miejsce:  Korty tenisowe Akademii Sportu i Rekreacji, 41-407 Imielin,  ul. Skotnica 11. 

2. Organizator: Akademia Sportu i Rekreacji , Urząd Miasta Imielin 

 

3. Termin:  1-2  lipca 2022 roku (piątek, sobota), godzina 9:00  

Weryfikacja: 8:30 – dla grup Maluchy i Skrzaty / rozpoczęcie gier 9.00 

  10:30 - dla grup Młodzicy i Juniorzy / rozpoczęcie gier 11:00 

  12:30 – dla kategorii Open i 50+/ rozpoczęcie gier 13:00 

 

4. Warunki uczestnictwa 

4.1 Organizator zapewnia piłki do gry. 

4.2 Uczestnika obowiązuje posiadania obuwia oraz stroju sportowego. 

4.3 Turniej rozegrany będzie na 2 kortach o nawierzchni naturalnej (z mączki ceglanej). 



4.4 Każdy zawodnik otrzymuje pakiet startowy- woda, baton, owoc 

 

5. Zgłoszenia: 

 przyjmowane są do 30 czerwca 2022 r. drogą elektroniczną (jacek.pruciak@gmail.com)                   

każde zgłoszenie musi być potwierdzone przez organizatora 

 opłaty: koszty organizacyjne ponosi organizator turnieju. Opłata startowa- 30zł- dla 

uczestników kategorii Open oraz dzieci i młodzieży pozostałych kategorii wiekowych 

niebędących mieszkańcami Imielina. 

  

5. W zgłoszeniu należy podać: 

 imię i nazwisko 

 rok urodzenia 

 nr telefonu 

 

6. Uczestnik nie może brać udziału w Turnieju Tenisa bez: 

 akceptacji niniejszego Regulaminu,  

 dokonania zgłoszenia uczestnictwa poprzez wypełnienie załącznika nr 1 do 

Regulaminu.  

W przypadku udziału w zawodach dzieci do lat 16 rodzic/opiekun zobowiązany jest do podpisania Klauzuli 

zgody stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu. 

7. System rozgrywek 

a. Turniej będzie rozgrywany w kategoriach wiekowych: 

 Maluchy – tenisowe konkurencje sprawnościowe, dzieci przedszkolne w wieku do 7 lat 

(dzieci do rocznika 2015), 

 Skrzaty – klasy I-III szkoły podstawowej (roczniki 20012-2014), bez podziału na płeć, 

 Młodzicy – klasy IV-VI szkoły podstawowej (roczniki 2009-2011), z podziałem 

dziewczyny/chłopcy, 

 Juniorzy - klasy VII-VIII szkoły podstawowej i klasy 1-3 szkoły ponadpodstawowej 

(roczniki 2004-2008), z podziałem dziewczyny/chłopcy, 

 Open – bez ograniczeń wiekowych,z podziałem  kobiety/mężczyźni - przewiduje się 

podkategorię wiekową mężczyzn – Open 50+ (urodzeni do 31.12.1972r.) 

b. Zasady rozgrywania turnieju: 

 system rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszeń w poszczególnych kategoriach 

(grupowy lub „system brazylijski’ – do dwóch przegranych), 

 każdy zawodnik ma zagwarantowane rozegranie dwóch meczy, 

 mecze kategorii skrzatów rozgrywane będą systemem tie breakowym (do dwóch 

wygranych tie breaków), 

 wszystkie mecze kategorii młodzików i juniorów rozgrywane są do jednego wygranego 

seta od stanu 2:2 (przy stanie 6:6 tie break), 

 w kategorii open rozgrywany będzie jeden set (przy stanie 6:6 tie break). 

c. Zasady rozgrywania meczów: 

 Maluchy – dzieci rywalizują ze sobą w 5 próbach zwinnościowo-sprawnościowych, 

zdobywając punkty w każdej z nich, suma punktów z wszystkich prób decyduje o 

klasyfikacji końcowej, 

 Skrzaty- gra mini tenis na kara serwisowe, serwis z dołu, piłki SOFT, 

 Młodzicy – gra na ¾ kortu, pierwszy serwis z góry, drugi z dołu, piłki MID, 

 Juniorzy/Open – gra na całym korcie, serwis z góry, piłki twarde. 

mailto:jacek.pruciak@gmail.com


d. Wszelkie sprawy sporne związane z sędziowaniem rozstrzyga główny sędzia turnieju. 

 

8. Zasady bezpieczeństwa, odpowiedzialność 

8.1 Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników.  

8.2 Każdy z uczestników oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala mu na udział w turnieju                          

oraz uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność. 

8.3 Osoby niepełnoletnie posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w 

zawodach. 

8.4 Uczestnicy zawodów zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom koordynatora                          

w zakresie ładu i porządku na obiekcie sportowym, w którym rozgrywane są zawody. 

8.5 Zabrania się uczestnictwa w zawodach po spożyciu alkoholu lub innych środkach odurzających 

oraz w przypadku złego samopoczucia. 

8.6 Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe uczestników zagubione podczas turnieju. 

 

9. Nagrody 

9.1 Nagrody rzeczowe za I miejsca, puchary i dyplomy za zajęcie I,II,III miejsca w klasyfikacji 

indywidualnej w poszczególnych kategoriach, ufundowane przez organizatora oraz sponsorów. 

9.2 Wręczenie nagród nastąpi na scenie głównej XXII Dni Imielina na Stadionie Miejskim                                      

w Imielinie przy ul. Hallera 37a, 3 lipca 2022 roku . 

 

ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA IMIELIN 

§ 5 

1. Miejsce:  Staw Michalik, 41-407 Imielin,  ul. Kordeckiego. 

 

2. Termin:  2 lipca 2022 roku (sobota), godzina 7:00  

 

 

3. Warunki uczestnictwa 

3.1 Organizator nie zapewnia sprzętu wędkarskiego. 

3.2 Zawodnicy łowią na 1 wędkę składającą się z wędziska, żyłki /może być na kołowrotku/, 

spławika, obciążenia i i haczyka. 

3.3 Zawodnicy muszą posiadać  odpowiednią siatkę /min. 2 obręcze o średnicy powyżej 40 cm/ do 

przechowywania ryb w stanie żywym. 

3.4 Zawody rozgrywane są na żywej rybie. 

3.5 Podczas zawodów na złowione ryby obowiązują wymiary ochronne podane przez koordynatora 

zawodów na odprawie  przed zawodami. Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe ryb. 

3.6 Po zakończeniu zawodów i zważeniu ryb przez komisję sędziowską, ryby będą wypuszczone do 

wody. 

3.7 W zawodach biorą udział wędkarze posiadający ważne karty wędkarskie i opłaty członkowskie. 

3.8 Zawodnicy łowią na wylosowanych stanowiskach. 

3.9 Maksymalna liczba uczestników: 50 osób 

 

4. Zgłoszenia: 

 przyjmowane są do 30 czerwca 2022 r. osobiście lub telefonicznie 601577875 

 

5. W zgłoszeniu należy podać: 

 imię i nazwisko 



 rok urodzenia 

 nr telefonu 

 

6. Uczestnik nie może brać udziału w Zawodach Wędkarskich bez: 

 akceptacji niniejszego Regulaminu,  

 dokonania zgłoszenia uczestnictwa poprzez wypełnienie załącznika nr 1 do 

Regulaminu.  

W przypadku udziału w zawodach dzieci do lat 16 rodzic/opiekun zobowiązany jest do podpisania Klauzuli 

zgody stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu. 

7. System rozgrywek 

a. Turniej będzie rozgrywany w trzech kategoriach: 

 Seniorzy 

 Kobiety 

 Juniorzy 

b. Zbiórka – 7:00 

c. Rozpoczęcie zawodów – 8:00 

d. Zakończenie zawodów –  ok. 11:00 

e. Ważenie złowionych ryb –  ok. 11:20 

f. Zawody przeprowadzi Komisja Sędziowska Polskiego Związku Wędkarskiego. 

g. Punkty przyznawane będą za ogólną wagę złowionych ryb. Zwycięża zawodnik który 

wagowo złowił największą ilość ryb. 

 

8. Zasady bezpieczeństwa, odpowiedzialność 

8.1 Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników. 

8.2 Każdy z uczestników oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala mu na udział w turnieju                          

oraz uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność. 

8.3 Osoby niepełnoletnie posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w 

zawodach. 

8.4 Uczestnicy zawodów zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom koordynatora                          

w zakresie ładu i porządku na obiekcie sportowym, w którym rozgrywane są zawody. 

8.5 Zabrania się uczestnictwa w zawodach po spożyciu alkoholu lub innych środkach odurzających 

oraz w przypadku złego samopoczucia. 

8.6 Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe uczestników zagubione podczas turnieju. 

 

9. Nagrody 

9.1 Nagrody, puchary i dyplomy za zajęcie I,II,III miejsca w klasyfikacji indywidualnej                                 

w poszczególnych kategoriach, ufundowane przez organizatora oraz sponsorów. 

9.2 Wręczenie nagród nastąpi na scenie głównej XXII Dni Imielina na Stadionie Miejskim                                      

w Imielinie przy ul. Hallera 37a, 3 lipca 2022 roku  

 

SYMULTANA SZACHOWA (gry jednoczesnej na wielu szachownicach) 

§ 6 

1. Miejsce:  Stadion Miejski, 41-407 Imielin,  ul. Hallera 37a. 

 

2. Termin:  2 lipca 2022 roku (sobota ),  



 

3. Warunki uczestnictwa 

3.1 Organizator zapewnia szachownice. 

3.2 Dwukrotne upomnienie uczestnika jest równe przegraniu partii. 

 

4. Zgłoszenia: 

 przyjmowane są do 2 lipca 2022 r. do godziny 15:00, osobiście lub telefonicznie  

32 2255070 

 

5. W zgłoszeniu należy podać: 

 imię i nazwisko 

 rok urodzenia 

 nr telefonu 

 

6. Uczestnik nie może brać udziału w Symultanie Szachowej bez: 

 akceptacji niniejszego Regulaminu,  

 dokonania zgłoszenia uczestnictwa poprzez wypełnienie załącznika nr 1 do 

Regulaminu.  

W przypadku udziału w zawodach dzieci do lat 16 rodzic/opiekun zobowiązany jest do podpisania Klauzuli 

zgody stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu. 

7. System rozgrywek 

9.1 Symultana będzie rozegrana na 8 szachownicach w 3 seriach: 

 1 seria – symultanę będzie udzielał prowadzący Miejski Klub Szachowy „Diagonalia” 

 2 seria - symultanę będzie udzielał najlepszy junior klubu 

 3 seria - symultanę będzie udzielał junior młodszy (do lat 10) 

a. Udzielający symultanę gra figurami białymi na każdej szachownicy. 

b. Uczestniczący w symultanie wykonuje ruch na szachownicy z chwilą, gdy do jego stolika 

podejdzie prowadzący symultanę. 

c. Symultana rozegrana będzie według zasad określonych w kodeksie szachowym. 

 

8. Zasady bezpieczeństwa, odpowiedzialność 

8.1 Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników. 

8.2 Każdy z uczestników oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala mu na udział w turnieju                          

oraz uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność. 

8.3 Osoby niepełnoletnie posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w 

zawodach. 

8.4 Uczestnicy zawodów zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom koordynatora                          

w zakresie ładu i porządku na obiekcie sportowym, w którym rozgrywane są zawody. 

8.5 Zabrania się uczestnictwa w zawodach po spożyciu alkoholu lub innych środkach odurzających 

oraz w przypadku złego samopoczucia. 

8.6 Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe uczestników zagubione podczas turnieju. 

 

9. Nagrody 

Każdy uczestnik symultany otrzyma upominek rzeczowy. 

 

§ 7 



1. Organizator wyznaczył do każdych zawodów sportowych koordynatora: 

1. Turniej skata o puchar Burmistrza Miasta Imielin 

 P. Janusz Stęchły 500819195 

2. Turniej strzelecki o puchar Dyrektora MCK 

 P. Andrzej Malorny tel. 605353120 

3. Turniej tenisa ziemnego dzieci, młodzieży, i dorosłych 

4. P. Jacek Pruciak tel. 606146891, jacek.pruciak@gmail.com  

5. Zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta 

 P. Jan Jurecki tel. 601577875 

6. symultana szachowa 

 P. Krystian Klimczok tel. 32 2255070 

2. Koordynator działa w ramach Regulaminu, odpowiada za organizację, przeprowadzenie i zakończenie 

poszczególnych zawodów sportowych. 

3. Koordynator zbiera  dokumentację, a następnie przekazuje  ją niezwłocznie Organizatorowi - w ciągu 

dwóch dni roboczych. 

4. Osoby biorące udział w zawodach sportowych są zobowiązane do przestrzegania poleceń koordynatora. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

§ 8 

1. Przetwarzanie i zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ 119, 4.52016, p. 1-88)  RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku 

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

2. Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez uczestników zawodów określonych                  

w § 11 Regulaminu stanowi art. 6 ust. 1 lit. e – RODO. 

3. Dane osobowe uczestników tj.: imię, nazwisko, numer na liście startowej, wynik zawodów, nr telefonu, 

rok urodzenia określone zostały w Załączniku Nr 1, przetwarzane będą w celach: organizacji, 

przeprowadzenia, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, publikacji 

danych osobowych w sieci internet w prasie miejskiej i lokalnej, w ramach czynności administracyjnych, 

informacyjnych podejmowanych zarówno w czasie prowadzenia zapisów jak i bezpośrednio podczas 

zawodów oraz celom archiwalnym. 

4. Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie Załącznika nr  1. 

5. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie której dane dotyczą przysługują 

poniższe prawa: prawo dostępu do danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia 

przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody. 

6. Skorzystanie z prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w zawodach. 

7. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych Organizatorowi przysługuje prawo 

przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia  zawodów. 

 

mailto:jacek.pruciak@gmail.com


 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 9 

1. Uczestnicy zawodów akceptują postanowienia niniejszego regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie oraz prawo do podejmowania ostatecznej 

decyzji w kwestiach spornych, a także spraw nieujętych w niniejszym regulaminie. 

3. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo                           

odwołania zawodów sportowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik nr  1  Lista uczestników zawodów sportowych   

 

……………………………………………………………….. 

 

 

Imię i 

nazwisko, rok 

urodzenia 

Numer 

telefonu 

Numer na liście 

startowej 
Wynik zawodów Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

………………………………….. 

     data, podpis koordynatora 

 

Załącznik Nr  2a   Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych ( rodzic dla  dziecka )   

       

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  mojej córki/syna:  

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………… 

Rok urodzenia…………………………………………………………………………………….. 

Nazwa klubu……………………………………………………………………………………….. 

Miejsce zamieszkania………………………………………………………………………………. 

 

Nr na liście startowej……………………………………………………………………………….. 

Wyniki zawodów…………………………………………………………………………………… 

 

przez Administratora Danych Osobowych; w celu:  udziału w  zawodach  sportowych  

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

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

organizowanych  podczas „XXII Dni Imielina” 2-3 lipiec 2022 r. 

 

 

Wiem, że  przysługuję mi  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym monecie,                                             

oraz że nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

Potwierdzam zapoznanie się z informacjami zawartymi w Klauzuli informacyjnej. 

 

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

         ( imię, nazwisko rodzica / opiekuna  prawnego ) 



Klauzula informacyjna 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję iż: - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, 

oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 954 ) 

1. Administrator danych. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie  Centrum Kultury, które  reprezentuje Dyrektor z siedzibą: Imielin  

41-407, ul. Imielińska 92.   

2. Inspektor ochrony danych. 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z 

ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

 pod adresem poczty elektronicznej: iod@imielin.pl 
 pisemnie na adres siedziby Administratora. 

 

3. Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników zawodów sportowych jest: 
 dokonanie zgłoszenie uczestnictwa  

 akceptacja Regulaminu zawodów sportowych organizowanych podczas XXI Dni Imielina 6-7 lipiec 2019 r.  

 wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku danych dzieci do lat 16 

 wizerunek  przetwarzany  na podstawie art. 81 ust. 2 pkt. 2) prawa autorskiego.   

 

4. Dane przetwarzane będą w celach: organizacji i przeprowadzenia wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania, odbioru i 

rozliczenia nagrody,  publikacji danych osobowych w sieci internet w prasie miejskiej i lokalnej, w ramach czynności 

administracyjnych,  informacyjnych podejmowanych zarówno w czasie prowadzenia zapisów  jak i bezpośrednio podczas  

zawodów oraz celom archiwalnym.  

5. Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie Załącznika  nr  1  do Regulaminu  oraz 

wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych. 

6. Podanie danych jest dobrowolne. 
 

7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą 

tylko podmioty upoważnione. 
 

8. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu. 
 

9. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z 

przepisów prawa, w szczególności przepisów księgowych. 
 

10. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

       Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury 

                                (-) Jadwiga  Mikunda           
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