REGULAMIN WYŚCIGU
pt. "JAZDA NA BYLE CZYM"
Radoszyce 23.06.2018r.
1. Postanowienia ogólne
1.1.Organizatorem wyścigu pn. " JAZDA NA BYLE CZYM " jest Chobieński Ośrodek Kultury z siedzibą w
Chobieni ul. Rynek 6 , 59 -305 Rudna tel. 76 8439519 lub 76 8439509 zwany dalej "ORGANIZATOREM"
1.2. Zawody zorganizowane zostaną przy udziale finansowym Gminy Rudna.
1.3. Zawody prowadzone są na podstawie niniejszego Regulaminu Zawodów, zwanego dalej "
Regulaminem"
1.4.Regulamin dostępny jest do wglądu w świetlicach wiejskich Chobieńskiego Ośrodka Kultury oraz na
profilu internetowym Ch.O.K. - Facebok.
1.5.Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Zawodów. Decyzje
Organizatora nie podlegają odwołaniu i są ostateczne.
2.Miejsce i termin Wyścigu
2.1. Zawody zorganizowane zostaną przy Świetlicy Wiejskiej w Radoszycach podczas Festynu - Noc
Świętojańska.
2.2.Termin Zawodów - 23.06.2018r. ok. godz. 18:30
2.3. Organizator może zmienić termin zawodów, a w skrajnych przypadkach odwołać Zawody, bez podania
przyczyny. O tym fakcie zawodnicy zostaną poinformowani na profilu Facebook lub podczas imprezy.
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie i sposobie przeprowadzenia Wyścigu.
3. Cel Zawodów.
3.1. Celem Zawodów jest promocja aktywności fizycznej oraz ruchu na świeżym powietrzu skierowana do
mieszkańców Gminy Rudna.
3.2. Zawody stwarzają mieszkańcom Gminy Rudna (szczególnie dzieciom i młodzieży) możliwość
uczestnictwa w imprezie sportowej integrującej lokalną społeczność i służącej zacieśnianiu więzi
społecznych.
4. Warunki uczestnictwa w Zawodach
4.1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które w wyznaczonym terminie zgłosiły się do udziału w
Wyścigu.
W przypadku osób niepełnoletnich, wymagana jest pisemna zgoda opiekuna dostarczona do siedziby
Organizatora.
4.2.Organizator zobowiązuje uczestników do zapoznania się z Regulaminem Wyścigu.

4.3. Uczestnicy biorą udział w Zawodach na własną odpowiedzialność, natomiast za osoby niepełnoletnie
odpowiedzialność ponoszą rodzice /opiekunowie prawni.
4.4. Zawodnik nie może być pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających.
4.5. Stan zdrowia zawodnika musi pozwalać mu na udział w Zawodach.
4.6.Prawo do startu w Zawodach ma każda osoba spełniająca warunki Regulaminu.
5. Zgłoszenia do udziału w Zawodach
5.1. Zgłoszenie do udziału w Zawodach jest dobrowolne i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
5.2. Aby dokonać zgłoszenia do udziału w Wyścigu należy zapisać się na listę uczestników prowadzoną
przez Organizatora -osoby, które nie ukończyły 18 r. ż. zobowiązane są dostarczyć pisemną zgodę
rodziców / opiekunów prawnych na udział w Wyścigu.
5.3. O udziale w Zawodach decyduje data zgłoszenia - termin dokonania zgłoszeń upływa dnia 22.06.2018r.
5.4. Organizator dopuszcza możliwość dokonania zapisów na miejscu Zawodów.
6.Informacje ogólne dotyczące zawodów
6.1. W dniu Zawodów każdy uczestnik zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego jego
tożsamość (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty).
6.2. Organizator zobowiązuje wszystkich uczestników do posiadania zapewniających bezpieczeństwo
kasków ochronnych . Do udziału w Zawodach nie zostaną dopuszczone osoby stwarzające
niebezpieczeństwo.
W przypadku kwestii bezpieczeństwa budzących jakąkolwiek wątpliwość co do interpretacji spełniania
wymogów bezpieczeństwa, decyzję ostateczną o dopuszczeniu uczestnika do udziału w Zawodach
podejmuje Organizator. Zalecane jest również zastosowanie ochraniaczy.
6.3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości kwestie sporne rozstrzygane będą przez Organizatora i
powołaną komisję konkursową.
6.4. O kolejności startu poszczególnych zawodników decyduje losowanie przeprowadzone przez
Organizatora Zawodów.
6.5.Uczestnicy mogą wystartować na Rolkach, Hoberboard (deskorolka elektryczna), Deskorolka
tradycyjna, Hulaj noga.
6.6. Organizator przewiduje przeprowadzenie Zawodów z podziałem na kategorie wiekowe w zależności od
liczby i wieku zgłoszonych uczestników.
7.Koszty udziału w zawodach
7.1.Udział w zawodach jest bezpłatny.

7.2.Organizator nie zapewnia dowóz zawodników - dzieci i młodzieży, zamieszkujących miejscowości, na
terenie których świetlicę wiejską administruje Chobieński Ośrodek Kultury do miejsca organizacji Wyścigu
oraz z powrotem.
8.Nagrody
8.1.Organizator zapewnia nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy dla zwycięzców Wyścigu.
9.1.Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
9.2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wypadków zaistniałych na trasie i terenie
zawodów , za zniszczenie, uszkodzenie, zgubienie lub kradzież sprzętu i wszystkich innych rzeczy
należących do uczestników Zawodów.
9.3.Udział w Zawodach uczestnika nie rodzi roszczeń pod adresem Organizatora o jakiekolwiek profity,
wynagrodzenia, odszkodowania niewskazane treścią Regulaminu.
Organizator jest zobowiązany wyłącznie do zorganizowania ww. Zawodów opisanych Regulaminem.
9.4.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, bez podania przyczyny, warunków niniejszego
Regulaminu poprzez ich publikację na profilu internetowym Ch.O.K. na stronie Facebook.
9.5.We wszelkich kwestiach spornych, które nie zostały objęte Regulaminem, decyzje podejmowane będą
przez Organizatora.
9.Rodo
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej PL), dalej RODO
informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:
Chobieński Ośrodek Kultury, Rynek 6, Chobienia, 59-305 Rudna.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 768358801, mail: iodo@nsi.net.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jedn.: Dz.U. 1994, Nr 24, poz. 83) dla celów (dokumentacji oraz promocji/ reklamy imprez w
przyszłych latach)

4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas istnienia Chobieńskiego Ośrodka Kultury.

5. Dane osobowe mogą być przekazane sponsorom imprezy.
6. Posiada Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.

7. Podanie danych osobowych dobrowolne, z zaznaczeniem iż ich nie podanie, może skutkować odmową
uczestnictwa w imprezie

8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

