Regulamin Mistrzostw Gminy w Badmintona (kobiety i mężczyźni)
09.08.2019 r. /PIĄTEK/ godz. 18:00
Boisko sportowe „Orlik” Wola Krzysztoporska
Regulamin określa warunki organizacji udziału oraz odpowiedzialności podczas Mistrzostw Gminy.
I. Organizator:
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej;
- animator boiska sportowego „Orlik”.
II. Cel:
 zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego najlepszą profilaktyką
i zwalczaniem problemów patologii społecznych;
 integracja osób aktywnych;
 popularyzacja gry w badmintona;
 aktywne spędzanie wolnego czasu;
III. Podstawowe informacje gry w Badmintona dla kobiet i mężczyzn:
- boisko o wymiarach 6,70 x 5,20 siatka na wysokości 1,55 cm;
- gra do dwóch wygranych setów do 21 punktów z dwupunktową przewagą;
- każdy z zawodników raz w secie może wziąć czas na 1 min.;
- system gry w zależności od liczby zawodników;
- zasady gry na odprawie w dniu zawodów.
IV. Warunki uczestnictwa:


w turnieju w badmintona

mają prawo grać wszyscy chętni od 15 roku życia którzy nie

mają przeciwwskazań zdrowotnych;


w przypadku jakichkolwiek wątpliwości

co do swojego stanu zdrowia zawodnik

zobowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza;


biorąc udział w konkurencjach oświadczasz o właściwym stanie zdrowia (udział na własną
odpowiedzialność);



dzieci i młodzież, która nie ukończyła 18 lat musi przyjść z opiekunem;



zabrania się uczestnictwa osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających;



każdy zawodnik przeprowadza rozgrzewkę we własnym zakresie.

V. Uwagi końcowe
- Organizator nie ubezpiecza od NNW;
- Organizator nie odpowiada za rzeczy zostawione na obiekcie;

- wszyscy zawodnicy przyjmują do wiadomości, że udział w turnieju wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkiem, możliwość odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych.

VI. Ochrona danych osobowych:
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych zamieszczona jest w ZAŁĄCZNIKU nr 1 i nr 2
do Regulaminu Mistrzostw Gminy w Badmintona

- zgoda na przetwarzanie danych

osobowych.
PODCZAS

TURNIEJU

OBOWIĄZUJE

CAŁKOWITY

ZAKAZ

SPOŻYWANIA

ALKOHOLU, PALENIA PAPIEROSÓW I STOSOWANIA INNYCH ZABRONIONYCH
UŻYWEK.

Dodatkowo
dla NAJMŁODSZYCH KONKURENCJE PIŁKARSKIE
(O szczegóły prosimy pytać animatora boiska sportowego „Orlik”)
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU
DLA NAJLEPSZYCH

NAGRODY !!!

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu Mistrzostw Gminy w Badmintona- zgoda na przetwarzanie danych osobowych
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:


……………………………………………….…………… takich, jak:
Imię i nazwisko

 wizerunek
w związku z uczestnictwem w Mistrzostwach Gminy w Badmintona odbywających się na boisku sportowym „Orlik”
w
Woli Krzysztoporskiej w dniu 09.08.2019 r., w związku z publikacją informacji o przebiegu Mistrzostw: na robienie zdjęć i ich
udostępnienie na stronie internetowej www.wola-krzysztoporska.pl, www.gok-wola.pl oraz w Bezpłatnym Informatorze Gminy Wola
Krzysztoporska „Nasza Gmina Wola Krzysztoporska” wraz z podaniem imienia i nazwiska.
zgodnie z Regulaminem Mistrzostw Gminy w Badmintona oraz z zamieszczoną poniżej klauzulą informacyjną.
……….............…………..…
miejscowość, data

…….…….………....…....…….…………..…
podpis rodzica/opiekuna prawnego
KLAUZULA INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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) informuję, że:

1.
2.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wola Krzysztoporska z siedzibą w Urzędzie Gminy przy ul.
Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska

Z Administratorem można skontaktować się poprzez: tel. 44 616 39 61, e-mail: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl
3. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować pod adresem email: iod@bodo24.pl
4. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda prawnego opiekuna nieletniego, którego
dane dotyczą.
5. Administrator przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celu robienia zdjęć i udostępniania wizerunku Państwa dziecka na
stronie internetowej: www.wola-krzysztoporska.pl, www.gok-wola.pl oraz w Bezpłatnym Informatorze Gminy Wola Krzysztoporska
„Nasza Gmina Wola Krzysztoporska”
6. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, wizerunek.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konsekwencją niepodania jest brak możliwości robienia zdjęć dzieciom i
upubliczniania ich na stronie internetowej: www.wola-krzysztoporska.pl, www.gok-wola.pl. oraz w Bezpłatnym Informatorze Gminy
Wola Krzysztoporska „Nasza Gmina Wola Krzysztoporska.
8. Dane osobowe będą udostępnione osobom odwiedzającym strony internetowe, wskazane powyżej.
9. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
10. Osoba której dane dotyczą ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, do
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Regulaminu Mistrzostw Gminy w Badmintona- zgoda na przetwarzanie danych osobowych
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, takich jak:
•
Imię i nazwisko
•
wizerunek
w związku z uczestnictwem w Mistrzostwach Gminy w Badmintona odbywających się na boisku sportowym „Orlik”
w
Woli Krzysztoporskiej w dniu 09.08.2019 r., w związku z publikacją informacji o przebiegu Mistrzostw: na robienie zdjęć i ich
udostępnienie na stronie internetowej www.wola-krzysztoporska.pl, www.gok-wola.pl oraz w Bezpłatnym Informatorze Gminy Wola
Krzysztoporska „Nasza Gmina Wola Krzysztoporska” wraz z podaniem imienia i nazwiska.
zgodnie z Regulaminem Mistrzostw Gminy w Badmintona oraz z zamieszczoną poniżej klauzulą informacyjną
……….…………..…
miejscowość, data

…….…….………....…....…….…………..…
podpis uczestnika
KLAUZULA INFORMACYJNA
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 osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wola Krzysztoporska z siedzibą w Urzędzie Gminy
przy ulicy Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska
2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez: tel. 44 616 39 61, e-mail: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl
3. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować pod adresem email: iod@bodo24.pl
4. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Państwa zgody.
5. Administrator przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celu robienia zdjęć i udostępniania wizerunku Państwa
na stronie internetowej: www.wola-krzysztoporska.pl, www.gok-wola.pl oraz w Bezpłatnym Informatorze Gminy Wola
Krzysztoporska „Nasza Gmina Wola Krzysztoporska”.
6. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, wizerunek
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konsekwencją niepodania ich jest brak możliwości robienia zdjęć i
upubliczniania ich na stronie internetowej: www.wola-krzysztoporska.pl, www.gok-wola.pl oraz w Bezpłatnym Informatorze Gminy
Wola Krzysztoporska „Nasza Gmina Wola Krzysztoporska.

8. Dane osobowe będą udostępnione osobom odwiedzającym strony internetowe, wskazane powyżej.
9. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
10. Osoba której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, do
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

