
 
 

„SPORTFEST 2019” GMINA NOWOSOLNA 

5 października 2019 r. 

 

RODZINNY TURNIEJ KOSZYKÓWKI 

 

Cel:  

 

1. Popularyzacja piłki koszykowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

2. Propagowanie zdrowego trybu życia. 

3. Propagowanie postawy fair play. 

 

Przepisy i zasady turnieju: 

 

1. Turniej rozgrywany będzie drużynowo. 

2. Każda drużyna składa się z dwóch zawodników – 1 dziecko, 1 opiekun (osoba pełnoletnia). 

3. Każdy zawodnik wykonuje wszystkie konkurencje. 

4. O wyniku końcowym decydują wszystkie zdobyte punkty uzyskane przez poszczególnych 

zawodników drużyny. 

 

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. Wymagany dobry stan zdrowia (brak przeciwwskazań do wysiłku fizycznego).  W dniu 

zawodów  05.10.2019 r. do  godz. 10:45 

 

Konkurencje i system rozgrywek: 

 

1. Rzuty do kosza z różnych dystansów – ilość rzutów 12; rzuty są wykonywane w czasie 

3 minut, za każdy celny rzut zawodnik otrzymuje 1 punkt.  

2. Tor przeszkód z kozłowaniem piłki wykonywany na czas (liczone będą łączne czasy 

wszystkich zawodników drużyny). 

3. Wyskok dosiężny (liczony będzie łączny wynik wszystkich zawodników drużyny). 

mailto:sportfest@ugnosowolna.pl


4. Podania sprzed klatki piersiowej z wyznaczonych pozycji (liczona będzie ilość prawidłowo 

wykonanych podań w czasie 1 minuty). 

 

Po wykonaniu wszystkich konkurencji sumowane będą wszystkie punkty uzyskane przez drużynę 

w poszczególnych konkurencjach. Wygrywa drużyna, która uzyska najwyższy wynik (największą 

ilość punktów).          

         Organizatorzy 

 

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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