
REGULAMIN

1. TERMIN I MIEJSCE
Od 24.02 do 28.04.2021
Liga Sportowa odbywać się będzie na oficjalnym profilu Facebook Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie 

2. ORGANIZATOR
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

3. CEL
Bezpieczne spędzanie czasu wolnego podczas epidemii koronawirusa w Polsce
Integracja społeczna
Wyłonienie najlepszych zawodników

4. OPŁATY
Udział w Lidze Sportowej JAKO on-line jest bezpłatny

5. SPONSOR GŁÓWNY
JAKO 

6. UCZESTNICY
Bez ograniczeń wiekowych oraz bez podziału na kategorie

7. ZASADY
W każdy wtorek (od 24.02.2021) za pomocą profilu FB Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie można wziąć 
udział w rozgrywkach wiedzy sportowej. Liga skierowana jest do wszystkich uczestników. Zabawa potrwa do 2 
czerwca.
LIGA SPORTOWA JAKO on-line jest szalenie prosta. W każdą środę o godz. 15:00 wrzucamy post z trzema pytaniami. 
Pierwsze dziesięć osób, które w komentarzach odpowiedzą prawidłowo, otrzymuje punkty w kolejności: 1. osoba 10 
pkt., 2. osoba 9 pkt., 3 osoba 8 pkt. … 10 osoba 1 pkt. 
Zakazuje się edycji swojego komentarza. Komentarze edytowane nie będą zaliczane do klasyfikacji generalnej (0 
pkt.). Dopuszcza się usunięcie swojego komentarza i dodanie nowej odpowiedzi. 
Na odpowiedzi czekamy do czwartku do godz. 23:59. Suma punktów decyduje o klasyfikacji końcowej. Aktualizacja 
klasyfikacji generalnej odbywać się będzie na stronie internetowej organizatora www.centrum.zarow.pl

8. NAGRODY
Nagrodami będą m. in. wysokiej klasy sprzęt sportowy ufundowany przez firmę JAKO, talony do korzystania z 
obiektów sportowych GCKiS w Żarowie, darmowe wejściówki na basen w Żarowie oraz KREATYWNE urodziny dla 
dzieci w GCKiS.

9. SPRAWY RÓŻNE
Każdy uczestników biorący udział w LIDZE SPORTOWEJ JAKO on-line zna i akceptuje regulamin.
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
informujemy, że: 
Wszyscy  Uczestnicy  wyrażają zgodę na  przetwarzanie  ich  danych  osobowych  przez  Organizatora  oraz  jego
ewentualnych  podwykonawców  do  celów  związanych  z  organizacją i  przeprowadzeniem  LIGI  SPORTOWEJ.  Te
informacje  są  potrzebne  do  komunikacji  między  organizatorem  oraz  zawodnikami  w  sprawie  związanych  z
przebiegiem rozgrywek, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.
883. Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane, możliwości ich poprawiania oraz usunięcia, dostępu do danych,
prawa do przenoszenia danych, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także o prawie wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  (RODO).  Dane  będą
przechowywane przez  okres  niezbędny do realizacji  udziału  w rozgrywkach,  do momentu wycofania zgody na
przetwarzanie dany 
Każdy Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach promocyjnych, informacyjnych lub
marketingowych  związanych  z  LIGĄ  SPORTOWĄ,  w  tym  w  relacjach  z  zawodów  zamieszczonych  na  stronie
internetowej  czy  w  innych  mediach.  Do  takich  miejsc  publikacji  w  szczególności  zaliczamy  TV,  prasę,  media
społecznościowe tj:  Facebook i  Instagram.  W przypadku braku udzielenia zgody przez  Uczestnika na publikację
wizerunku należy zgłosić takie stanowisko pisemnie przed rozpoczęciem LIGI SPORTOWEJ.
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu

http://www.centrum.zarow.pl/

