Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. w Słubicach

REGULAMIN
II Kids Crossduathlon o Puchar Burmistrza Słubic
17.09.2022
1. Kategorie wiekowe:
Szkoły Podstawowe:
 1-2 klasa dziewczęta / chłopcy
 3-4 klasa dziewczęta / chłopcy
 5-6 klasa dziewczęta / chłopcy
 7-8 klasa dziewczęta / chłopcy
2. Termin i Zapisy




17.09.2022 (Sobota) start godzina 12.00
Imienne zgłoszenia prosimy kierować na mail : sekretariat@sosirslubice.pl
Rejestracja na miejscu w dniu zawodów w biurze zawodów w godzinach
10.30 do 12.00 (boisko boczne SOSiR nr 3)

3. Organizatorzy:


Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Słubicach

4. Miejsce:


SOSiR Słubice – boisko boczne nr 3 i teren wokół stawu przy boiskach
bocznych.

5. Uczestnictwo:


w zawodach możliwość startu mają uczniowie Szkół Podstawowych z terenu
gminy Słubice.







we wszystkich kategoriach wiekowych za miejsca od 1 do 3 pamiątkowe
puchary.
wszyscy startujący zostaną uhonorowani pamiątkowymi medalami
ufundowanymi przez Burmistrza Słubic z budżetu Gminy Słubice – 2022
po uroczystości wręczenia pucharów odbędzie się losowanie nagród
niespodzianek .
biuro zawodów czynne w dniu zawodów od godziny 10.30 do 12.00(boisko
boczne 3)
poczęstunek dla uczestników (woda, kiełbaski z grilla), dmuchaniec

6. Program zawodów:


godz. 12:00

otwarcie zawodów



godz. 12:10

start do I konkurencji

 dziewczęta
 chłopcy

250m rower +100m bieg (1-2 kl)
250m rower +100m bieg (1-2 kl)

 dziewczęta
 chłopcy

500m rower +200m bieg (3-4 kl)
500m rower +200m bieg (3-4 kl)

 dziewczęta
 chłopcy

1000m rower +300m bieg (5-6 kl)
1000m rower +300m bieg (5-6 kl)

 dziewczęta
 chłopcy

1500m rower +500m bieg (7-8 kl)
1500m rower +500m bieg (7-8 kl)



ok. godz. 14.30 zakończenie zawodów.

7. Klauzula Informacyjna Dotyczącą Przetwarzania Danych Osobowych.
 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 ( ogólne
rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE L119/1) dalej RODO
informujemy iż:
 Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Słubicki
Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach przy
ul. Sportowej 1, 69-100 Słubice, tel. 95/7582501, (e-mail:
sekretariat@sisirslubice.pl ), prowadzący działalność zgodnie ze
swoim statutem.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Kids
Crossduathlon Słubice, na podstawie art.6 ust.1 RODO.

 Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celów określonych w pkt. 2, a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
 Przysługuje Panu / Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku danych osobowych
przetwarzanych na podstawie zgody ma Pan / Pani prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
 Ma Pan / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan / Pani ,
że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana / Pani
narusza przepisy RODO.
 Podanie przez Pana / Panią danych osobowych nie jest
obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w w/w
biegach a odmowa podania danych osobowych może skutkować
brakiem możliwości udziału w biegach.
 Wzięcie udziału w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby w/w
biegów.

8. Postanowienia końcowe:
 organizator zapewnia opiekę Ratownictwa Medycznego,
 za rzeczy zaginione lub skradzione organizator nie odpowiada,
 koszty przyjazdu na zawody pokrywają zainteresowane szkoły,
 Organizacja zawodów odbywać się będzie zgodnie z bieżącymi
Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii.
 organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.


organizator ubezpiecza wszystkich uczestników (ubezpieczenie NW)

/ - / ORGANIZATOR - SOSiR Słubice

Przedsięwzięcie finansowane przez Burmistrza Słubic
z Budżetu Gminy Słubice – 2022.

