
R E G U L A M I N 
I Gminnych Zawodów Kajakowych 

Raszowa 23.06.2019r.

1. Miejsce i termin: 
Zawody Kajakowe odbywają się w Raszowej na „Fosie” w dniu 23 czerwca 2019r., od godziny 14.00.

2.   Organizator:
Gmina Lubin, Sołectwo Wsi Raszowa.

              3.    Zgłoszenia: 
Zgłoszenia na Zawody przyjmuje Referat  Oświaty Urzędu Gminy w Lubinie  telefonicznie 76 84 03 131
lub mailowo: senkow@ug.lubin.pl do dnia 7.06.2019r. 
W  przypadku  małej  ilości  chętnych,  dopuszczamy  możliwość  zapisania  w  dniu  zawodów  na  miejscu
do godz. 13.00
Uwaga:
Sołtysi zgłaszający uczestników z sołectw Gminy Lubin drogą mailową lub telefoniczną podają tylko: nazwę
sołectwa i ilość osób, które wezmą udział w zawodach. 
      4.    Koszty udziału i ubezpieczenia:
Organizatorzy  nie  przewidują  wpisowego.  Wszelkie  koszty  związane  z  organizacją  imprezy,  w  tym
ubezpieczenia pokrywają organizatorzy zawodów.
      5.    Nagrody:
Organizator ustala następujące nagrody:   
Za miejsca I-III w kategorii dwójek „Open”nagrody rzeczowe i dyplomy.
Za miejsca I-III w kategorii jedynek Kobiet i Mężczyzn - nagrody rzeczowe i dyplomy
Za miejsca I-III w kategorii dwójek ( ojciec - syn ) - nagrody rzeczowe i dyplomy   

6.    6.    Uczestnictwo w Zawodach:
W Zawodach Kajakowych bierze udział maksymalnie 90 osób - decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnikami Zawodów są osoby pełnoletnie, a w razie zgłoszenia osoby niepełnoletniej, bierze on udział
wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym. 
Uczestnicy Zawodów są zobowiązani do podpisania oświadczenia, iż stan ich zdrowia umożliwia wzięcie
udziału w zawodach.

7.    Kategorie i kolejność w zawodach:
O kolejności w kategoriach: 

1. Open dwójek,
2. Open jedynek,
3. Dwójek (ojciec - syn)
decyduje najlepszy czas uzyskany na wyznaczonym dystansie. 

    8.    Protesty:
Ewentualne  zgłoszone  protesty  rozstrzygać  będzie  Sędzia  Główny  30  minut  po  zakończeniu  każdej
konkurencji.

       9.    Sprzęt i zabezpieczenie zawodów:
Zawody  odbywają  się  na  2-osobowych  i  1-osobowych  kajakach  turystycznych,  dostarczonych  przez
Organizatora. 
Organizator zapewnia: wiosła i kamizelki asekuracyjne na kajaki.
 Wszyscy zawodnicy podczas startu muszą mieć na sobie kamizelki asekuracyjne.
 Nad całością czuwać będą ratownicy WOPR. 

10.   Dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest jednocześnie akceptacją niniejszego
regulaminu  i  wyrażeniem  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  zakresie:  imię,  wiek
w przypadku uczestnika niepełnoletniego, wizerunek.

           11.  Postanowienia końcowe:
W sprawach spornych lub nieuregulowanych w niniejszym regulaminie,  ostateczną decyzje  podejmuje
Organizator Główny Zawodów.
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 6 ust. 1
lit.  A  (zgoda)  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE (RODO).

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wiejska Lubin, ul. Księcia Ludwika
I 3, 59-300 Lubin.

3. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sołectwo Wsi Raszowa.
4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail iod@ug.lubin.pl.
5. Dane osobowe uczestników ( imię, nazwisko, wiek – w przypadku uczestników niepełnoletnich,

wizerunek)  będą  przetwarzane  w  celu  organizacji  i  przeprowadzenia  I  Gminnych  Zawodów
Kajakowych, wręczenia nagród oraz w celach promocyjno-marketingowych .

6. Odbiorcami  danych  osobowych  będą  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  tych  danych
na  podstawie  przepisów  obowiązującego  prawa  oraz  upoważnione  przez  Administratora
podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Dane osobowe uczestników Zawodów Kajakowych będą przechowywane przez okres niezbędny
do organizacji Zawodów z uwzględnieniem okresu ochrony roszczeń.

8. Każdemu uczestnikowi Zawodów Kajakowych przysługuje (na zasadach określonych w RODO)
prawo dostępu do treści jego danych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do:

• usunięcia danych o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest konieczne ze względu na obowiązki prawne
ciążące na Administratorze,

• wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania,
• cofnięcia  wyrażonej  zgody w dowolnym momencie;  cofnięcie  to  nie  ma wpływu na zgodność

przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem,  zgodnie
z obwiązującym prawem.

9.  W  przypadku  informacji  o  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniu  danych  osobowych  przez
Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.

10. Uczestnicy Zawodów Kajakowych przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych
danych  jest  dobrowolne,  z  zaznaczeniem,  że  ich  nie  podanie  będzie  skutkować  odmową
uczestnictwa w Zawodach.

11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
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