REGULAMIN
ZAWODÓW STRONGMAN
GOŁDAP, 21 LIPCA 2019
1. CEL:
• Popularyzacja dyscyplin siłowych oraz aktywności ruchowej wśród mieszkańców Gołdapi.
• Integracja środowisk sportowych oraz organizacji zajmującej się kulturą fizyczną
• Promocja Gminy Gołdap
• Wyłonienie najlepszych zawodników
2. ORGANIZATOR:
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
• Termin: 21.07.2019 r. (Niedziela) godz.13.00
• Miejsce imprezy zostanie podane w późniejszym terminie
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
• W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli 18-ty rok życia.
• Zawodnicy powinni posiadać ważne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału
w zawodach siłowych. W przypadku braku badań, zawodnik zobowiązany jest złożyć pisemne
oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w zawodach osób chorych i wynikające
z tego wypadki, oraz skutki wypadków podczas zawodów i odszkodowania z tym związane.
5. KATEGORIE:
• Zawody zostaną rozegrane w kategorii OPEN
6. KONKURENCJE:
W TRAKCIE USTALANIA
7. PUNKTACJA ORAZ KOLEJNOŚĆ STARTU:
• W pierwszej konkurencji zawodnicy startują zgodnie z kolejnością wyłonioną podczas losowania, po
zapisaniu się i weryfikacji. Od drugiej konkurencji, zawodnicy startujący w zależności od zajętego
miejsca w poprzedniej konkurencji. Zawodnik wygrywający startuje jako ostatni, natomiast konkurencję
rozpoczyna zawodnik, który uzyskał najgorszy wynik.

• Do udziału w zawodach zostanie dopuszczonych maksymalnie 10 zawodników – w przypadku
większej ilości zawodników zostaną, rozegrane dwie konkurencje kwalifikacyjne Finaliści rywalizować
będą w sześciu konkurencjach. Punkty zdobyte w konkurencji eliminacyjnej będą brane pod uwagę w
punktacji ogólnej.
• 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:
• Komisję sędziowską powołuje organizator
9. NAGRODY:
• Organizator przewidział nagrody finansowe dla najlepszych zawodników – pula 2.000zł

INFORMACJE
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi
ul.Partyzantów 31, 19-500 Gołdap
Telefon kontaktowy: 530-706-361
e-mail: osir@osirgoldap.pl
10. 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

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:
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
3. Uczestnicy Zawodów przystępując do niego wyrażają zgodę na bezterminowe przetwarzanie
przez Administratora następujących danych osobowych: imię, nazwisko 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 a także w celach marketingowych i promocyjnych (art.
6 ust. 1 lit f RODO).
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.
7. Dane osobowe Uczestników, będą przetwarzane i używane przy zachowaniu zasad
obowiązującego prawa.
8. Osoby małoletnie (które nie ukończyły 16 roku życia) by wziąć udział w Zawodach powinny
posiadać zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w Zawodach.
9. Dane osobowe Uczestników Zawodów (wraz z wynikami i wizerunkiem) mogą zostać
przekazane mediom (w szczególności lokalnym), współorganizatorom, sponsorom, z
zastrzeżeniem ust. 6.
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).

