REGULAMIN
Żyj na sportowo.
1. ORGANIZATOR:
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
2. TERMIN:
- 15.01.2021 od godz. 12:00 do 31.01.2021 do godz. 23:59
3. CEL:
- zachęcenie społeczeństwa do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
4. REALIZACJA
- Brane są pod uwagę trzy aktywności: marsz, bieg, nordic walking. Swoimi swoimi sportowymi przygodami
uczestnicy chwalą się wysyłając relację na maila sport@centrum.zarow.pl. Do punktacji zalicza się: zdjęcie z
ciekawych miejsc, zrzut przebytej trasy z aplikacji sportowej, systematyczność, mile widziane wasze uśmiechnięte
buzie ze spędzonego czasu na świeżym powietrzu.
5. NAGRODY:
- Najlepsza trójka otrzyma wysokiej klasy sprzęt sportowy.
6. SPRAWY RÓŻNE
– 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 zgode na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz jego
ewentualnych podwykonawców do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem sportowego wydarzenia. Te
informacje są potrzebne komunikacji miedzy organizatorem oraz zawodnikami w sprawie związanych z przebiegiem
imprezy, 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 usuniecia, dostepu 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 bedą przechowywane przez
okres niezbedny do realizacji udziału w zawodach, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie dany
– Każdy Uczestnik wyraża zgode na publikacje swojego wizerunku w materiałach promocyjnych, informacyjnych lub
marketingowych związanych z wydarzeniem sportowym, w tym w relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie
internetowej czy w innych mediach. Do takich miejsc publikacji w szczególności zaliczamy TV, prase, media
społecznościowe tj: Facebook i Instagram. W przypadku braku udzielenia zgody przez Uczestnika na publikacje
wizerunku należy zgłosić takie stanowisko pisemnie przed rozpoczeciem sportowego wydarzenia.
WSZYSCY
UCZESTNICY
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DO
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EPIDEMIOLOGICZNYCH ZGODNYCH Z WYTYCZNYMI KANCELARII PREMIERA RADY
MINISTRÓW I MINISTERSTWA SPORTU.
7. INNE:
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
- Organizator nie odpowiada za wybór tras
- Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW
- Każdy z uczestników zna stan swojego zdrowia, który umożliwia mu udział w akcji.
-udział jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu

