
  

REGULAMIN 
IX TURNIEJ im.MIRKA ORŁOWSKIEGO

Stadion OSiR w Gołdapi
GOŁDAP, 25.07.2020 r.(sobota)

HONOROWY PATRONAT BURMISTRZA GOŁDAPI TOMASZA LUTO

Organizator:
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi
- Urząd Miasta i Gminy w Gołdapi
- Przyjaciele Mirka Orłowskiego 

Data i miejsce: 
- 25.07.2020 r. (sobota), od godz. 11:00  Stadion OSiR w Gołdapi

Cel imprezy  :   
- popularyzacja piłki nożnej w Gminie Gołdap
- stworzenie rywalizacji sportowej

Uczestnictwo: 
- w Turnieju zagrają 3 drużyny:
PRZYJACIELE MIRKA ORŁOWSKIEGO
MKS ROMINTA GOŁDAP
DRUŻYNA DARIUSZA TUZIMKA - WARSZAWA

System rozgrywek: 
- system rozgrywek „każdy z każdym”

Sprawy organizacyjne:
 Decyzje w sprawach spornych, nie ujętych w niniejszym regulaminie, podejmuje organizator.
 Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub wypadki losowe

poniesione przez uczestników turnieju.
 Organizator nie bierze odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni.
 Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów.
 Organizator zapewnia wodę do picia.

OSiR w Gołdapi
ul. Partyzantów 31

e-mail:zawody@osirgoldap.pl 

 Kontakt telefoniczny: 530706361

ORGANIZATOR

mailto:zawody@osirgoldap.pl


 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
obowiązującego od dnia 25 maja 2018 (RODO) informujemy, że:

 Administratorem  Danych  Osobowych  zbieranych  od  Uczestników  i  zwycięzców  Turnieju  jest

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi z siedzibą przy ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap.  

 Administrator  powołał  Inspektora  Ochrony  Danych  nadzorującego  prawidłowość  przetwarzania

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

iod@egoldap.pl 

 Uczestnicy Turnieju przystępując do niego wyrażają zgodę na bezterminowe przetwarzanie przez

Administratora następujących danych osobowych: imię, nazwisko oraz wizerunek. 

 Uczestnicy Turnieju przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych osobowych

jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w Turnieju.  

 Dane   osobowe   Uczestników   i   zwycięzców   będą   przetwarzane   w   celu  organizacji

i przeprowadzenia Turnieju na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) jedynie w celu i zakresie

niezbędnym  do  wykonania  zadań  Administratora  danych  osobowych  związanych  z  realizacją

Turnieju i zadań statutowych a także w celach marketingowych i promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit f

RODO). 

 Uczestnik  przystępując  do  Turnieju  wyraża  nieodpłatną  zgodę  na  publikację  swoich  danych

osobowych,  w  tym  osiągniętych  wyników  a  także  wykorzystanie  i  rozpowszechnianie  swojego

wizerunku utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i

dokumentacji filmowej) przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi na potrzeby przeprowadzenia

Turnieju,  w celach informacyjnych i promocyjnych a w szczególności do zamieszczenia w/w na

stronach internetowych Organizatora. 

 Dane osobowe Uczestników, będą przetwarzane i używane przy zachowaniu zasad obowiązującego

prawa. 

 Osoby małoletnie (które nie ukończyły 16 roku życia) by wziąć udział w Turnieju powinny posiadać

zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w Turnieju.  

 Dane osobowe Uczestników Turnieju (wraz z wynikami i wizerunkiem) mogą zostać przekazane

mediom (w szczególności lokalnym), współorganizatorom, sponsorom, z zastrzeżeniem ust. 6. 

 Każdemu  Uczestnikowi  przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  jego  danych  osobowych,  ich

sprostowania,  usunięcia  (cofnięcie  zgody  nie  ma  wpływu  na  zgodność  przetwarzania,  którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do

organu nadzorczego. 

Organizator Turnieju zapewnia poufność danych osobowych Uczestników (z zastrzeżeniem postanowień ust.
9).                                      
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