REGULAMIN KONKURSU
„MISTRZ KIBICOWANIA VII BIEGU PO MOCZKĘ I MAKÓWKI”

1. Organizatorami konkursu są:


Stowarzyszenie Grupa Biegowa Luxtorpeda Czerwionka



Szkoła Podstawowa w Palowicach
2. Celem konkursu jest:
- propagowanie sportu, idei czynnego kibicowania oraz kulturalnego dopingu
- aktywizacja mieszkańców sołectwa Stanowice i gminy Czerwionka- Leszczyny
- promocja sołectwa Stanowice
3. Uczestnicy
W konkursie mogą brać udział grupy (min. 2 -osobowe) kibiców po wcześniejszym wypełnieniu formularza
zgłoszeniowego.
4. Warunki przystąpienia do konkursu
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie swojego udziału w dniu 22.12.2018 roku w biurze
zawodów (Szkoła Podstawowa w Stanowicach) w godzinach 10:00 do 11:15.
Zgłoszenia grupy dokonuje jej przedstawiciel na formularzu zgłoszeniowym będącym załącznikiem do
regulaminu. Załącznik dostępny będzie również w biurze zawodów. Zgłaszający podaje swoje dane oraz
nazwę grupy. Osobą zgłaszającą musi być osoba pełnoletnia. Warunkiem przystąpienia jest wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele konkursowe oraz wykorzystanie wizerunku w celach
promocyjnych przez organizatora.
Zgłaszający wypełniając formularz akceptuje regulamin i jednocześnie oświadcza, że pozostali członkowie
są poinformowani
Organizator nadaje grupie numer identyfikacyjny oraz przydziela miejsce na trasie biegu.
5. Rozstrzygnięcie konkursu
Grupy kibicowskie będą oceniane pod kątem: oryginalności strojów, przygotowania, zaangażowania
członków grupy, prowadzonego dopingu na trasie.
Wyboru zwycięzców dokonają uczestnicy VII Biegu po moczkę i makówki.
Ogłoszenie wyników nastąpi 22.12.2018 po zakończeniu „VI biegu po moczkę i makówki” w Sali
gimnastycznej SP Stanowice.
6. Nagrody
Nagrodami w konkursie są vouchery o łącznej wartości 500zł ufundowane przez Wrotka Music Caffe z
Radlina

Warunkiem otrzymania nagrody jest jej odbiór przez zgłaszającego grupę do konkursu w dniu 22.12.18 po
zakończeniu „VII biegu po moczkę i makówki”

7. Postanowienia dodatkowe
Organizator nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu.
Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego wizerunku przez
Organizatora, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu.
8. Postanowienia końcowe
Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.
Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez
Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe
oraz do ich poprawiania.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy
prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

Wykorzystanie nagrody odbywa się zgodnie z regulaminem firmy widniejącej na voucherze.

Załącznik nr. 1

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
„MISTRZ KIBICOWANIA VII BIEGU PO MOCZKĘ I MAKÓWKI”

…………………………………………………………………………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO ZGŁASZAJĄCEGO

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

…………………………………………………………………………………………………………………
NAZWA GRUPY

……………………………………………

…………………………………………

Nr. Telefonu

e-mail

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
CZŁONKOWIE GRUPY (IMIONA I NAZWISKA)

Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1,
informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych i dzieci jest Stowarzyszenie Luxtorpeda z siedzibą w Czerwionce- Leszczyny,
ul. 3-go Maja19 , kontakt mailowy pod adresem: luxtorpeda@gbluxtorpeda.org
2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych;
3. Państwa dane osobowe i dzieci przetwarzane będą w celach organizacji konkursu „Mistrz kibicowania” na podstawie
Twojej zgody uzyskanej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady;
4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres rozliczeniowy projektu oraz w celach marketingowych do czasu
wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych;
6. Przysługujące Państwu prawa związane z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych to:
● Prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
● Prawo do poprawienia danych,
● Prawo do usunięcia danych – zgodnie z RODO, jeśli uważacie Państwo, że przetwarzane dane są wykorzystywane bez
podstawy, to macie prawo do żądania ich usunięcia
● Prawo do ograniczenia przetwarzania - przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przez Stowarzyszenie sposobów ich
przetwarzania,
● Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych- w związku z Państwa szczególną sytuacją wobec
przetwarzania opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f, art. 6 ust. 1 lit e RODO-to jest przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi;
● Art. 6 ust. 1 lit f- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w
szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
● Wobec powyższego przysługuje Państwu w szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach
marketingowych, które nie będzie wpływać na możliwość realizowania na rzecz Państwa usług w ramach zawartej umowy,
● Prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu żądanie przesłania należących do Państwa danych w powszechnie
używanym formacie (np. pdf. czy też csv. )zarówno bezpośrednio do Państwa lub też do wskazanego przez Państwa innego
podmiotu

Wyrażam zgodę
Na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Luxtorpeda ul. 3-go Maja 19 44-230 Czerwionka- Leszczyny, jako
administratora, w celach marketingowych, w szczególności w celu kontaktu drogą mailową, informowania o usługach,
produktach i wydarzeniach z udziałem administratora i jego personelu.

Podpis i data ...................................................

