
REGULAMIN  
XVI Mistrzostwa Czeladzi w Kręglach  
o Puchar Burmistrza Miasta Czeladź  

 1. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi.  

 2. Cel imprezy: popularyzacja dyscypliny sportu wśród mieszkańców Czeladzi. 
Wyłonienie Mistrza Czeladzi w Kręglach 2021 rok  

 3. Termin i miejsce: 19.03.2022 r. godz. 10.00 – 15.00  
  Kręgielnia Ośmiornica - Park Wodny (NEMO Dąbrowa Górnicza)  

 4. Zgłoszenia i zapisy: do 18.03 2022 roku osobiście w hali MOSiR Czeladź, 
ul. Sportowa 2 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA  
WPISOWE - 20 ZŁOTYCH  

 5. W turnieju uczestniczą mieszkańcy miasta Czeladź, w trzech kategoriach 
wiekowych:  

-  kat. kobiety  
-  kat. mężczyźni  
-  kat. młodzież do lat 16  

 6. Każdy uczestnik bierze udział w dwóch rundach rozgrywkowych. 
Prowadzona zostaje punktacja indywidualna.  

   
  O zwycięstwie decyduje suma zdobytych punków w trzech rozgrywkach. 

 7. Nagrody: za I, II i III miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
Organizator zapewnia wodę mineralną oraz drobny poczęstunek  

 8. Każdy uczestnik imprezy ubezpiecza się we własnym zakresie.  

 9. Wszelkie spory rozstrzyga organizator, podjęte decyzje są ostateczne.  

10.  Każdy uczestnik zobowiązany jest do przyniesienia ze sobą stroju 
sportowego  

11.  Uczestnicy w kategorii młodzież do lat 16 mogą wziąć tylko pod opieką osoby 
dorosłej   
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie 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 (zwanej dalej RODO) informujemy, że:  
1. Administratorem Danych Osobowych  jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi, 41-250 Czeladź, ul. 

Sportowa 2, zwanym dalej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi;tel. 32 265 42 32, e-mail: 
biuro@mosir.czeladz.pl; 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: e-mail: 
iodo@marwikpoland.pl lub listownie na adres siedziby Administratora; 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji placówki: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi i będą 
udostępniane zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 Ustawy 
z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021 poz. 1062 z późn. zm.) dotyczącego 
rozpowszechniania wizerunku; 

4. Wizerunek może zostać udostępniony odbiorcom takim jak: podmioty odpowiedzialne za prowadzenie i utrzymanie 
strony www oraz podmiotom zapewniającym obecność Administratora  w mediach społecznościowych, jak też 
podmiotom i instytucjom, które posiadają dostęp do danych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa; 

5. Administrator nie planuje przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przy czym 
wskazać należy, iż lokalizacja miejsca docelowego przechowywania utrwalonego wizerunku w związku z 
umieszczeniem go na stronie Facebooka może wiązać się z lokalizacją serwera danych poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym; 

6. Dane przetwarzane będą do momentu uzasadniającego ich przetwarzanie dla celów informacyjnych i promocji  lub 
do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie;  

7. Posiada Pani/Pan  prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 
2, 00 - 193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa; 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa przetwarzania danych uniemożliwi Placówce 
(Administratorowi danych) publikację Pani/Pana wizerunku w celach informacji i promocji;  

11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych 
osobowych. 

* Zob. hdps://pl-pl.facebook.com/legal/terms/update – deklarujący zapewnia administratora o znajomości regulaminu i zasad korzystania z portalu 
Facebook 
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