REGULAMIN
Sportowej Ligi Wakacyjnej w piłkę nożną dla uczniów szkół ponadpodstawowych
1.

Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie

2.

Zasady gry:
1. drużyny 6-cio osobowe + 2 rezerwowych,
2. system rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszonych zespołów,

3.

Termin i miejsce:
1. rozgrywki w dniach 3,10,17,24 lipca 2018 r. o godz. 10.00;
2. boiska przy ul. Łąkowej 8 w Lubawie.

4.

Zgłoszenia:
1. zgłoszenie drużyn do 01.07.2018 r w recepcji OSiR lub (tel 89 6452418),
2. drużyny nie zgłoszone w terminie nie mogą brać udziału,
3. każdy zawodnik poniżej 18 roku życia musi obowiązkowo przed pierwszym
meczem dostarczyć pisemną Zgodę rodziców (załącznik nr 1 do Regulaminu)
na udział w rozgrywkach Sportowej Ligi Wakacyjnej,
4. przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego
Regulaminu.

5.

Zakończenie:wręczenie medali nastąpi dnia 24.07.2018.

6.

Sprawy różne:
1. uczestnicy posiadają ze sobą legitymację szkolną,
2. w przypadku stwierdzenia przez organizatora szkód lub zniszczeń na terenie
obiektu sportowego, gdzie odbywa się impreza dana sportowa, organizator ma
prawo wyciągnąć konsekwencje wobec sprawców zaistniałego zdarzenia,
3. organizator informuje, że obiekty są monitorowane i dodatkowo obserwowane
przez organizatora,
4. organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie
obiektu,
5. OSiR jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej a pozostałe
ubezpieczenia np. NNW leżą po stronie uczestnika,
6. interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatora,
7. o sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator,

Załącznik nr 1
do Regulaminu
Sportowej Ligi Wakacyjnej
w piłkę nożną dla uczniów szkół ponadpodstawowych

ZGODA RODZICÓW
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………...............
zamieszkałego (adres) …………………………………………………………………………..
w Sportowej Lidze Wakacyjnej w piłkę nożną dla uczniów szkół podstawowych, organizowanej przez
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie, która odbędzie się w dniach 3,10,17,24 lipca 2018 r. na
obiekcie sportowym przy ul. Łąkowej 8.
Potwierdzam dobry stan zdrowia dziecka i brak przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Lubawie dla potrzeb realizacji procesu rejestracji, prezentacji wyników rozgrywek a także
na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka utrwalonego na zdjęciach w materiałach o charakterze
promocyjnym, informacyjnym oraz na stronach internetowych: www.osir.lubawa.pl, na portalu
Facebook- profil Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie oraz na stronie www.lubawa.pl na zasadach
określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie
rozpowszechniania wizerunku.
Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że podanie danych osobowych jest
dobrowolne, oraz o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych, prawie do ich poprawiania a
także o prawie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz wobec przekazywania danych
osobowych innym podmiotom.
Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z Rozporządzeniem informacje na temat danych osobowych
przetwarzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji udzielane mi będą na podstawie pisemnego wniosku.
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Pana\Pani dziecka jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie,
z siedzibą w Lubawie, ul. Łąkowa 8, 14-260 Lubawa.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubawie jest Kancelaria
Prawna Marcin Adamczyk, Jerzy Jankowski i Partnerzy s.c., adres e-mail: iod@ajip.pl
3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Sportowej Ligi
Wakacyjnej.
4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących
przepisów prawa (przepisy o archiwizacji).
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych dziecka oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, w przypadku danych pozyskanych w wyniku zgody - prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, dawniej GIODO) ustanowionego na podstawie odpowiednich przepisów prawa, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza
przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
7. Podanie przez Pani/Pana dziecko danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania
danych jest brak możliwości wzięcia udziału w Sportowej Lidze Wakacyjnej.
8. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
…….……………………………………….……
Data i podpis rodzica

