


• O miano najsilniejszego powalczy 10 zawodników z całej Polski.

• Zawodnicy punktowani są w następujący sposób: 

za zajęcie I miejsca w danej konkurencji 10 punktów, za II miejsce – 9 punktów, za III miejsce 8 – pkt.,

za IV miejsce 7 – pkt., …..... X  miejsce 1 – pkt. Zawody wygrywa zawodnik, który uzyska największą

liczbę  punktów.  W  przypadku,  gdy  po  rozegraniu  wszystkich  konkurencji  dwóch  lub  więcej

zawodników uzyska taką samą ilość punktów wygrywa ten zawodnik, który był więcej razy na lepszym

miejscu.

8. KOMISJA SĘDZIOWSKA:

Sędzią Głównym zawodów będzie Krzysztof Radzikowski.

Jeden z najlepszych polskich i światowych siłaczy.  Drugi Wicemistrz Polski Strongman 2008 i  Drugi

Wicemistrz  Polski  Strongman  2009.  Wicemistrz  Europy  Strongman  2009.  Wicemistrz  Europy  w

Wyciskaniu Belki 2009. Mistrz świata federacji World Strongman Federation w 2012 

9. NAGRODY:

• Pula nagród wynosi 2.000zł 

10. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych od Uczestników Zawodów jest Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Gołdapi reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Partyzantów 

31, 19-500 Gołdap, tel. 87 615-04-55, e-mail: dyrektor@osirgoldap.pl.  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania

danych  osobowych,  z  którym  można  skontaktować  się  za  pośrednictwem  adresu  e-mail:

iod@egoldap.pl. 

3. Uczestnicy  Zawodów przystępując  do  nich  wyrażają  zgodę  na  bezterminowe  przetwarzanie

przez Administratora następujących danych osobowych: imię, nazwisko, miasto zamieszkania i

wizerunek  oraz  przyjmują  do  wiadomości,  że  podanie  wyżej  wymienionych  danych  jest

dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Zawodach. 

4. Dane osobowe Uczestników Zawodów będą przetwarzane przez Administratora na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. a RODO - udzielonej zgody jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania

zadań Administratora związanych z realizacją oraz promocją Zawodów poprzez umieszczenie

informacji o Uczestnikach (w szczególności zwycięzcach) oraz ich wizerunku w materiałach

reklamowych   i  promocyjnych  Administratora  oraz  Gminy  Gołdap,  w  tym  na  oficjalnych

stronach internetowych Administratora, w szczególności na stronach www.  osirgoldap  .pl   oraz na

stronach Administratora na portalu Facebook i YouTube.

5. Administrator zapewnia, że wizerunek Uczestników nie zostanie użyty w formie lub publikacji

dla nich  obraźliwej i nie będzie naruszać w inny sposób ich dóbr osobistych.

6. Dane osobowe Uczestników Zawodów (imię, nazwisko, miasto zamieszkania, wizerunek) wraz

z osiągniętymi wynikami mogą zostać przekazane Gminie Gołdap oraz mediom w celach, o

których mowa w pkt. 4.  Dotyczy to również przekazywania Podmiotom świadczącym usługi

hostingowe  (www,  e-mail),  a  także  Podmiotom  znajdującym  się  poza  EOG,  posiadającym

certyfikat  zgodności  z  programem  Tarcza  Prywatności.  (Dotyczy  portalu  Facebook  oraz



Youtube). W celu dokonania montażu wideo i obróbki graficznej dane w zakresie wizerunku

mogą zostać przekazane Podmiotom wykonującym w/w usługi na rzecz Administratora. 

7. Dane  przetwarzane  będą  bezterminowo  lub  do  momentu  cofnięcia  zgody  (bez  wpływu  na

zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej

cofnięciem). 

8. Uczestnikom  Zawodów  przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  ich  danych  osobowych,  ich

sprostowania,  usunięcia,   przenoszenia,  ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu

wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez

Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

9. Przetwarzane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,

w tym również profilowaniu. 

INFORMACJE
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi 

ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap
Telefon kontaktowy: 530-706-361
e-mail:	osir@osirgoldap.pl

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

• Wszystkie sprawy sporne i nieujęte w regulaminie rozstrzyga sędzia główny i organizator. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i kradzieże zaistniałe w czasie 

   trwania imprezy. 

• Wszyscy zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych 

   roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy. 

• Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i do jego przestrzegania. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. 

ORGANIZATOR


