
 
 

„SPORTFEST 2019” GMINA NOWOSOLNA 

5 października 2019 r. 
Regulamin turnieju PENTAQUE 

 

I - Organizatorzy, miejsce zawodów, czas trwania.  

 

1. Organizatorem zawodów sportowych jest: UPKS BULA .  

2. Zawody sportowe zorganizowane zostaną w ramach Sport Fest 2019 

    w dniu 5 października 2019 roku, w  godz. 12:00 – 14.00  

3. Miejsce rozgrywania zawodów boisko w Wiączyniu Dolnym. 

 

II. Zgłoszenia: 

 

Do 24 września 2019 r. wysyłając skan karty zgłoszeniowej na adres: 

sportfest@ugnosowolna.pl lub osobiście w pokoju nr 3 w Urzędzie Gminy Nowosolna.  Osoba 

do kontaktu: Aleksandra Rakoczy-Filipczak. W dniu zawodów 5 października 2019  do godz. 

11:45 Wymagany dobry stan zdrowia (brak przeciwwskazań do wysiłku fizycznego).   

 

III - Zasady rozgrywania zawodów, zgłoszeń zawodników. 

 

W turnieju biorą udział drużyny trzyosobowe + rezerwowy. 

Każdy zawodnik dysponuje dwoma kulami. 

Preferowane będą drużyny składające się z mieszkańców gminy (w każdej drużynie musi być 

przynajmniej jeden mieszkaniec gminy Nowosolna). 

System rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn (każdy z każdym lub 

eliminacje i faza play off). 

Mecze będą rozgrywane na czas lub do uzyskania 9 punktów.  

 

IV - Odwołania,  puchary i dyplomy 

 

1. Kapitan lub zawodnik w spornej sytuacji może poprosić organizatora zawodów o 

wyjaśnienie; decyzja organizatora jest ostateczna. 

2. Puchar dla zwycięskiej drużyny oraz medale za  1, 2 i 3 miejsce. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA      
   

 

1.  Administratorem Pana/Pani, danych wskazanych w karcie zgłoszenia jest Gmina Nowosolna  

2. Jeśli ma Pana/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych 

osobowych  w zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Panu/Pani 

uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować się z ADO pod adresem email: 

urzad@gminanowsolna.pl 
 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pana/Pani, dane celem udziału w SPORTFEST 2019  

 

4. Zakres gromadzonych danych osobowych: imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, płeć, 

wizerunek  

 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział Panu/Pani,  

podopiecznym w SPORTFEST 2019 
 

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie 

niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.  

 

7. Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane w celu przetwarzania innym podmiotom. 

 

8. Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 

9. Zgromadzone dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania 

 
 

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Panu/Pani, z wyjątkami 

zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: 

- dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 

- żądania ich sprostowania, 

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

11. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 
 

12. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub 

drogą  elektroniczną kierując korespondencję na adres: magdalena@kuszmider.com.pl lub 

urzad@gminanowosolna.pl   

 
 

13. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych 

przez Administratora. 
 

 

14. Dane osobowe zawarte w kartach zgłoszenia będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od 

początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych. W przypadku wizerunku uczestników konkursu, dane przetwarzane będą do 

momentu odwołania zgody. 
 

                                                                                                                                     

                           
Informujemy także, że  w trakcie trwania SPORTFEST 2019 mogą uczestniczyć media lokalne, jednak zgodnie z art.2 

Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. /Dz.U. z 2018 r. poz. 1000/ dziennikarze nie muszą 

pozyskiwać zgody każdej osoby, której dane osobowe lub wizerunek znajdą się w materiale prasowym oraz nie muszą 

spełniać obowiązku informacyjnego. Art.2 [Wyłączenie stosowania niektórych przepisów rozporządzenia 2016/679] 1. 

Do działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych 

w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe /Dz.U. poz. 24, z późń. zm.4/, a także do wypowiedzi w 

ramach działalności literackiej lub artystycznej nie stosuje się przepisów art.5-9, art. 11, art. 13-16, art. 18-22, art. 27, art. 

28 ust. 2-10 oraz art. 30 rozporządzenia 2016/679. 
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