REGULAMIN VIII MISTRZOSTW CZELADZI W JEŹDZIE NA ROLKACH
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ
I.

ORGANIZATOR: Organizatorem VIII Mistrzostw Czeladzi w jeździe na rolkach jest Ewa Fronczek
oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi.

II.

CELEM ZAWODÓW JEST:
1. wyłonienie najlepszych zawodników w Czeladzi,
2. upowszechnianie sportu wrotkarskiego wśród mieszkańców Czeladzi,
3. promocja zdrowego trybu życia,
4. promocja aktywności zycznej w kontekście zapobiegania nadwadze,

III.

TERMIN I MIEJSCE, DYSTANS, PROGRAM ZAWODÓW
1. Data: 25 wrzesień 2021 roku (sobota)
2. Miejsce: Czeladź Park Jordan ul. Katowicka
3. Dystans : 800m
4. Program: 10.30 – otwarcie biura zawodów 11.00 – zamknięcie list startujących, rozdanie
numerów startowych 11.15 – odprawa techniczna 11.30 – start 13.00 – dekoracja zwycięzców
13.30 – zamknięcie zawodów

IV.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Zasady zawodów wrotkarskich określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem
imprezy tj.25 wrzesień 2021 roku i obowiązuje do czasu zakończenia imprezy.
1. podczas zawodów wrotkarskich uczestnikom nie wolno popychać, ani ciągnąć innych
uczestników ,
2. zakazane jest blokowanie innych zawodników,
3. uczestnik zobowiązuję się do przestrzegania zasad fair play wobec innych uczestników, W
zawodach mogą brać udział osoby urodzone w 2007 roku i młodsze. Zawodnicy muszą
posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
4. wszyscy zawodnicy są zobowiązani do startu w kasku ochronnym. Wskazane są również
ochraniacze na kolana i łokcie.
5. Zawodnicy skracający trasę będą zdyskwali kowani.
6. W czasie trwania jazdy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu
organizatora.
7. zabrania się używania na trasie wyścigu jakichkolwiek innych pojazdów, poza używanymi
przez zawodników rolkami.
8. ze względu bezpieczeństwa zabrania się używania w trakcie wyścigu wszelkich odtwarzaczy
muzyki i słuchawek powodujących zaburzenie odbioru sygnałów dźwiękowych.
9. organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
10. przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwali kację
zawodnika.
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KLASYFIKACJA
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V.

Wygrywa ten uczestnik, który w swojej kategorii startowej, w jak najszybszym czasie
przejedzie dystans. W przypadku większej ilości uczestników będą przeprowadzane biegi
kwali kacyjne.
VI.

NAGRODY
Organizator przewidział dyplomy i puchary, medale dla:3 pierwszych zawodników w
poszczególnych kategoriach – szkoła podstawowa klasa 1-3 – rocznik 2012 i młodsi, szkoła
podstawowa klasa 4-6 – rocznik 2011-2010- 2009, szkoła podstawowa klasa 7-8– rocznik 2008
-2007 osobno dla dziewcząt i chłopców.

VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestników VII Mistrzostw Czeladzi w jeździe na rolkach obowiązuje niniejszy regulamin.
Impreza przeznaczona jest dla mieszkańców miasta Czeladź. Organizator nie zapewnia
łyżworolek, sprzętu niezbędnego do wyposażenia zawodników (kasków, ochraniaczy) oraz
serwisu technicznego dla zawodników. Organizator Zawodów w jeździe na rolkach zastrzega
sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich
uczestników przed rozpoczęciem imprezy wszelkie zmiany regulaminu będą podawane
niezwłocznie na stronie www.ewafronczek.pl oraz mosir.czeladz.pl Zdjęcia będą udostępniane
na stronach internetowych oraz facebooku organizatorów i Miasta Czeladź W razie załamania
się pogody organizator może odwołać zawody.
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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) Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Czeladzi informuje, 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:
sekretariat.mosir@interia.pl;
2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych):
e-mail: iodo@marwikpoland.pl.
3. Dane osobowe Pani /Pana dziecka (w tym wizerunek) 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 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. 2021 poz. 1062 z późn. zm.) dotyczącego rozpowszechniania wizerunku;
4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będą osoby fizyczne i podmioty prawne mające dostęp do
wyżej wymienionych serwisów, portali i katalogów zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą;
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 do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby,
której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania;
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 organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uniemożliwi udział dziecka w
Mistrzostwach;
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje
danych osobowych;
12. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w
którym dane osobowe zostaną zebrane.

