
REGULAMIN  LETNIEGO  TURNIEJU

PI KI  NO NEJ  TRAMPKARZY  Ł Ż

Ujanowice  30. VI.2019 r.

Turniej rozgrywany będzie na dwóch boiskach o wymiarach: 60 m x 40 m. 

W trakcie meczu drużynę reprezentuje sześciu zawodników (pięciu w polu plus bramkarz).

1. Do turnieju zgłaszają się drużyny 10-osobowe..

2. W  turnieju  mogą  brać  udział  zawodnicy  urodzeni  w 2003  roku  i  młodsi.

3. Zawodnicy  powinni  posiadać  przy  sobie  legitymację  szkolną  lub  inny

dowód  tożsamości.

4. Kierownicy  drużyn  ,  trenerzy  zobowiązani  są  do  zgłoszenia  drużyny  pisemnie  lub

telefonicznie na adres : GOKSiT Laskowa  do dnia  28.06.2019  roku ,  tel. 33 33 005 ,

661442221  oraz   dostarczenie  organizatorom  w  dniu  zawodów  wypełnionej  Karty

Zgłoszenia.

5. Drużyny ubezpieczają się od nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

6.  Przyjazd drużyn na zawody na koszt własny.

7.  Decyzja o systemie rozgrywania turnieju zostanie podjęta przed rozpoczęciem  zawodów

w obecności kierowników drużyn, sędziów i organizatora.

9.   Organizatorzy przewidują dla zwycięzców nagrody oraz dyplomy i puchary.

10.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego   

regulaminu oraz korekt w razie potrzeby w dniu rozpoczęcia turnieju.

                                                                                     



KLAUZULA INFORMACYJNA

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej, 34-602 Laskowa 700, 

tel. 18 33 33 005, 661 442 221, e-mail: gok.laskowa@xl.wp.pl

2.  W  sprawach  z  zakresu  ochrony  danych  osobowych  mogą  Państwo  kontaktować  się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl  .

3.  Dane osobowe będą przetwarzane  w celu  – udział  w meczu podczas  „Festynu Plenerowego

„Powitanie Lata w Ujanowicach”, w dniu 30.06.2019 r.”.

4.  Dane  osobowe  będą  przetwarzane  do  czasu  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  danych

osobowych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają

dane osobowe w imieniu Administratora. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-  żądania  dostępu  do  danych  osobowych  oraz  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia

przetwarzania danych osobowych.

-  cofnięcia  zgody w dowolnym momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-  wniesienia skargi do organu nadzorczego  w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się

z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul.

Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  przy  czym  konsekwencją  niepodania  danych

osobowych jest brak możliwości udziału w Imprezie.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega

Pan/Pani  decyzjom,  które  się  opierają  wyłącznie  na  zautomatyzowanym  przetwarzaniu,  w tym

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

mailto:inspektor@cbi24.pl

