
REGULAMIN 
Halowe Mistrzostwa Powiatu Gołdapskiego 

w Lekkiej Atletyce rocz. 2008 - 2009
 Gołdap, dnia 24.03.2023 r. (piątek)

 
CEL : 

- popularyzacja LA w hali 

- stworzenie rywalizacji sportowej wśród młodzieży szkolnej powiatu gołdapskiego 

- wyłonienie najlepszych zawodników powiatu gołdapskiego

ORGANIZATOR: 

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 

- zawody LA odbędą się w Hali OSiR w Gołdapi w dniu 24 marca 2023 r.

- zgłoszenia zawodników przypisanych do danych konkurencji należy dokonać elektronicznie na adres e-mail

  zawody@osirgoldap.pl do dnia 21.03.2023 r. do godz.15:00. Rozpoczęcie zawodów odbędzie się  o godz. 9:00.

PROGRAM ZAWODÓW: 

- Bieg płaski na 25 m dziewcząt i chłopców, start niski 

- Bieg na 2 okrążenia dziewcząt i chłopców 

- Bieg na 3 okrążenia dziewcząt i chłopców 

- Sztafeta 4 x 1 okrążenie ( 4 x 93m) dziewcząt i chłopców 

- Pięcioskok z miejsca dziewcząt i chłopców .( Film w załączniku )

 https://www.youtube.com/watch?v=VTLdOpl6Dy0

- Pchnięcie piłką lekarską dziewcząt (2kg) i chłopców (3kg) ( dwa podejścia ) 

UCZESTNICTWO: 

- w zawodach może brać udział młodzież rocz. 2008-2009

- każda szkoła może zgłosić do zawodów po dwóch reprezentantów w każdej konkurencji oraz po jednej sztafecie

  dziewcząt i chłopców 

- ewentualne protesty będą rozpatrywane do 5 minut po zakończonej konkurencji.
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- jeden zawodnik może startować wyłącznie w dwóch konkurencjach  + sztafeta 

NAGRODY: 

- za I-III m-ce w każdej kategorii indywidualnej pamiątkowy dyplom i medal za udział w zawodach

- za I-III m-ce w punktacji drużynowej szkół puchar i dyplom.

PUNKTACJA: 

- punktacja drużynowa wg. klucza za I miejsce 5 pkt. II-4 pkt. III-3 pkt. IV-2 pkt i V-1 pkt itd.

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA 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 i zwycięzców Zawodów jest

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

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania

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

iod@egoldap.pl.  Szczegółowe  dane  kontaktowe  znajdują  się  na  stronie  internetowej

Administratora, tj.: www.osirgoldap.pl. 

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

Administratora  następujących  danych  osobowych:  imię,  nazwisko,  płeć,  data  urodzenia,  adres

e-mail oraz wizerunek. 

4.  Uczestnicy  Zawodów  przyjmują  do  wiadomości,  że  podanie  wyżej  wymienionych  danych

osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w Zawodach.  

5.  Dane   osobowe   Uczestników   i   zwycięzców   będą   przetwarzane   w   celu  organizacji

i przeprowadzenia Zawodów 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

Zawodów  i  zadań  statutowych,  w  celach  podatkowych  (dotyczy  zwycięzców)  –  jeżeli  występują

obowiązki podatkowe (art. 6 ust. 1 lit c RODO) a także  w celach marketingowych i promocyjnych (art.

6 ust. 1 lit f RODO). 
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6. Uczestnik przystępując do Zawodów 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

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

stronach internetowych Organizatora, współorganizatorów, partnerów, sponsorów oraz mediów. 

7. Dane osobowe uczestników (imię, nazwisko, płeć, rok urodzenia, wizerunek oraz osiągnięte na

Zawodach wyniki) będą przetwarzane bezterminowo. Dane osobowe podane podczas rejestracji

w  elektronicznym  systemie  zgłoszeń  będą  przetwarzane  do  momentu  usunięcia  konta  we

wspomnianym  systemie.  Dane  osobowe  zwycięzców  zebrane  w  celach  dopełnienia  przez

Administratora  obowiązków  podatkowych  będą  przetwarzane  przez  okres  regulowany  przez

obowiązujące przepisy prawa.

8.  Osoby małoletnie (które nie ukończyły 16 roku życia)  by wziąć udział  w Zawodach powinny

posiadać zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych.  

9. Dane osobowe Uczestników Zawodów (wraz z wynikami i wizerunkiem) mogą zostać przekazane

mediom (w szczególności lokalnym), współorganizatorom, partnerom, sponsorom a także innym

podmiotom współpracującym na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych

osobowych (np. podmiotom obsługującym elektroniczne systemy zapisów na zawody lub pomiar

czasu.

10.  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. 

11.  Organizator  Zawodów zapewnia poufność danych osobowych uczestników (z  zastrzeżeniem

postanowień ust. 9).

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny.            

                                                                                                          ORGANIZATORZY


