
 
Regulamin zawodów rekreacyjno - sportowych 

Jarmark Władysławowski 
- 24.06.2018 - 

 
I. Organizator: 
II. Organizatorem konkurencji rekreacyjno-sportowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach, 

a) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją zawodów rekreacyjno – 
sportowych podczas Jarmarku Władysławowskiego na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Żorach, 44-240 Żory, 
ul. Wolności 36a (dalej „Administrator Danych Osobowych”), 

b) Podanie danych osobowych jest dobrowolne a osoba lub rodzic/opiekun osoby biorąca/ej udział w 
zawodach wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wykonania 
statutowych zadań przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Żorach ul. Wolności 36a (zgodnie 
z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), 

c) Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą/osobą mojego dziecka, a także 
wyniki z moimi danymi osobowymi/danymi dziecka mogły być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję, 
portale internetowe a także w celach marketingowych Organizatora na podstawie art. 81 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. zm.). 

 
III. Cele imprezy:  

a) Upowszechnianie aktywności ruchowej podczas gier i zabaw rekreacyjno – sportowych. 
 

IV. Termin miejsce: 
Zawody odbędą się 24 czerwca 2018 r. w godz. 16.00-18.00 na terenach zielonych os. ks. Władysława 

V. Zgłoszenia:  
Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane bezpośrednio w dniu zawodów w godzinach 15.45 (biuro zawodów 
usytuowane na terenach zielonych os. Ks. Władysława). 
 

VI. Kategorie: 
Konkurencje odbędą się w pięciu kategoriach wiekowych i przeznaczone są dla przedszkolaków, dzieci ze szkoły 
podstawowej i gimnazjum. 
 
VII. Uczestnictwo:  

Warunki uczestnictwa: 
a) Od uczestników wymagana pisemna zgoda rodziców na udział w zawodach (do pobrania w sekretariacie 

zawodów), 
b) Każdy z uczestników zobowiązany jest do zapoznania oraz przestrzegania niniejszego regulaminu. 

 
VIII. Nagrody:  
Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe, dyplomy pamiątkowe i słodycze 
 

IX. Ustalenia końcowe:  
a) Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW, ubezpieczają się oni we własnym zakresie, organizator 

nie ponosi odpowiedzialności za wypadki podczas zawodów, 
b) W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych zawody zostaną odwołane,  
c) Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji wszystkich kwestii spornych. 

 
 
 
Organizator: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach 
 
 
 


