
 
Regulamin Imprezy 

"VI Żorskie Dni Rodziny" 
- 25.08.2019 - 

 
I. Organizator: 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach, ul. Wolności 36A, 44-240 Żory. 
  Decathlon Żory, ul. Francuska 2, 44-240 Żory. 

 
 II. Charakter imprezy: 
 Żorskie Dni Rodziny to impreza plenerowa, jednodniowa, otwarta - dostępna dla wszystkich 

potencjalnych uczestników. Program imprezy umożliwia udział w warsztatach, zajęciach, 
turniejach, zawodach, konkurencjach, zabawach sportowo-rekreacyjnych, korzystania  

 z dostępnych urządzeń oraz sprzętu sportowo-rekreacyjnego a także programu artystyczno-
rozrywkowego. 

 
III.   Termin miejsce: 
 Impreza odbędzie się w dniu 25.08.2019r. na terenie Parku Cegielnia przy ul. Folwareckiej. 
 
IV.  Warunki uczestnictwa:  
 1. Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane bezpośrednio w dniu imprezy od godz. 14.00 
 (biura zawodów usytuowane w pobliżu poszczególnych stanowisk).  

 
2. Uczestnik aktywnych form rekreacyjno-sportowych  na podstawie art. 6 ust. 1, ppkt „a” oraz 
art. 7 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, oraz art. 81 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 
880 z późn. zm.) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku i 
zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją biegu. Każdy uczestnik powinien 
zapoznać się z obowiązkiem informacyjnym zawartym w punkcie VII niniejszego regulaminu 
dotyczącym przetwarzania danych osobowych. 
 
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Imprezy.  
 
4. Warunkiem dopuszczenia osoby niepełnoletniej do udziału w aktywnych formach sportowo-
rekreacyjnych jest złożenie przez uczestnika (opiekuna prawnego/rodzica - pisemnego 
oświadczenia (załącznik nr 1) 
a) oświadczenie zawiera: 

- imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, numer telefonu kontaktowego, 
- imię i nazwisko dziecka, 
- zgodę na udział dziecka w imprezie 
- oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające: zapoznanie się z regulaminem 
imprezy i akceptację jego treści, brak przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do udziału  
w imprezie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnienie wizerunku 
dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. 

 
5. Warunkiem dopuszczenia osoby pełnoletniej w aktywnych formach sportowo-rekreacyjnych 
jest złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia (załącznik nr 2) 
a) oświadczenie zawiera: 

- imię i nazwisko uczestnika 
- oświadczenie uczestnika potwierdzające: zgodę na udział w imprezie, zapoznanie się z 
regulaminem imprezy i akceptację jego treści, brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału 
w imprezie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnienie wizerunku 
dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. 



 
6. Formularze zgłoszeniowe dastepne są na stronie internetowej www.mosir.zory.pl  
    lub w Biurze Zawodów w dniu imprezy. 

 
7. Wejście na teren imprezy oraz uczestnictwo w "VI Żorskim Dniu Rodziny"  oznacza akceptację 

postanowień regulaminu imprezy oraz przepisów powrzechnie obowiązującego prawa i jest 
jednocześnie zgodą na rejestrację wizerunku i dżwięku oraz publikację zdjęć z wydarzenia. 

 
V .  Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na imprezie 
 1. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które 

 sprawują nad nimi opiekę.  
 2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są 

 zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej 
 Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do 
 zaleceń pracowników i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im 
 bezpieczeństwa i porządku.  

 3. Zakazane jest:   
 a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń  i sprzętu 

znajdującego się na terenie Imprezy,  
 b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących 

stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie 
Imprezy,  

 c) niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprezy.  
 4. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:  

 a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,  
 b) materiałów wybuchowych,  
 c) wyrobów pirotechnicznych,  
 d) napojów alkoholowych,  
 e) materiałów pożarowo niebezpiecznych,  
 f) środków odurzających lub substancji psychotropowych.  
 5.  Zakazuje się wprowadzania psów bez kagańca.  

 6. Zakazuje się wjazdu na teren Imprezy wszelkich pojazdów mechanicznych, a także 
 prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej 
 zarobkowej w czasie i na terenie Imprezy.  

 7. Stoiska handlowe, które uzyskały autoryzację Organizatora, zobowiązane są do posiadania 
 własnych koszy na odpadki ustawionych przy swoich punktach, pozostawienia zajmowanego 
 przez siebie miejsca w stanie nie pogorszonym oraz usunięcia wszelkich odpadków 
 pozostałych po ich działalności.  

 8. Uczestnicy Imprezy lub inne osoby przebywające na terenie Imprezy mogą być narażone na 
 ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. 
 Uczestnicy Imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko.  
9. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na 
 terenie Imprezy i jest wyraźnie oznakowany.  
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą 

uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie 
zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące 
okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub 
zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania 
wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania 
polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.   

11. Niniejszy Regulamin jest dostępny: - na stronie internetowej Organizatora,  - w punkcie 
 informacyjnym na Terenie Imprezy.  
12. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z 
 obowiązującymi przepisami prawa.   



 13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu 
Cywilnego.   

 
VI.  Ustalenia końcowe:  

1. Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW. Kwestia takiego ubezpieczenia pozostaje 
wyłącznie w gestii uczestnika imprezy. 
2. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych impreza może zostać odwołana lub 
program imprezy ulec modyfikacji.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji wszystkich kwestii spornych. 
 

VII.  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:  

1) Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: 

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach, ul. Wolności 36a, 44-240 Żory, 
mosir@mosir.zory.pl, tel. 32 434 11 72 

• Decathlon Żory z siedzibą przy ul. Francuskiej 2, 44-240 Żory, kontakt z przedstawicielem 
Decathlonu możliwy za pośrednictwem numeru telefonu oraz e-mail: 
zuzanna.kowalczyk@decathlon.com, tel. 32 756 80 00 

2) W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żorach jest wyznaczona osoba nadzorująca 
przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: 
aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,  

3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane innych osób współpracujących przetwarzane będą na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej 
zgody. Przetwarzanie Pani/Pana danych pozwala nam na świadczenie usług, zgodnych ze Statutem 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach, m.in. wstępu na obiekty placówki, uczestnictwo 
w zajęciach organizowanych przez placówkę, kontakt związany ze świadczeniem usług, a także 
przesyłanie informacji o planowanych działaniach i informacji marketingowych. W szczególności 
przetwarzamy Państwa dane osobowe:  

a) w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. realizacji zamówień, rozliczeń, 
komunikacji związanej ze świadczeniem usług) Podstawą przetwarzania jest niezbędność do 
wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeżeli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z 
usługi podała Pani/Pan nam dane, których podanie było opcjonalne to podstawą ich 
przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

b) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest 
uzasadniony interes MOSiR Żory (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji 
o współpracy (w tym m.in. o historii usług świadczonych na Pani/Pana rzecz, komunikacji z nami 
oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;  

c) w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie 
uzasadniony interes MOSiR Żory (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz 
finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania 
optymalnych kierunków naszego rozwoju;  

d) w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez MOSiR Żory na podstawie 
zainteresowania ofertą MOSiR Żory. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do 
wykonania umowy (art. 6 ust. 1. b RODO)  
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e) w celu promocji działalności MOSiR poprzez artykuły, fotografie, filmy itp. w środkach 
masowego komunikowania, w tym stronę internetową i inne. Podstawą prawną przetwarzania 
danych jest uzyskanie zgody. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na 
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa,  

b) współadministrator Decathlon Żory, który na podstawie stosownej umowy podpisanej z 
Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Żorach przetwarza wspólnie dane osobowe, 

c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, 
bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów 
określonych w pkt. 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub 
innych przepisach prawa.  

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: 
a)  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  
b)  do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  
c)  do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:  
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane 
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych  
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem  
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów 
prawa  
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych 
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu 
Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba, że będziemy w 
stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie 
obowiązujące prawo, 
e)  do przenoszenia danych,  
f)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w celu skorzystania z praw określonych 
powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych 
Osobowych.  
 
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych 
osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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.  
 
8) Podanie danych osobowych do spełnienia w/w celów w zależności od rodzaju załatwianej 
sprawy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żorach może być wymogiem ustawowym, 
warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy lub dowolnie wyrażoną zgodą. W sytuacji, 
gdy podanie danych osobowych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw, 
konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia 
skutecznych działań w realizacji celu lub świadczenia usługi.  
 
9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 


