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„RODZINNE ROZGRYWKI PARKOWE” 
                                                                       28.08.2022 r. 

 

 

 

REGULAMIN ZAWODÓW 

 
§ 1 

Organizatorem Rodzinnych Rozgrywek Parkowych – festynu gier i zabaw jest Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Olkuszu. 

 

§ 2 

1. Zawody mają na celu rozpowszechnienie rodzinnej rekreacji, popularyzację aktywnych form 

spędzania wolnego czasu oraz uprawianie różnych dyscyplin sportowych.  

2. W rozgrywkach mogą brać udział rodziny i dzieci ze szkół podstawowych oraz grup zerowych 

przedszkoli z terenu Miasta i Gminy Olkusz. 

3. W rozgrywkach dopuszcza się udział rodzin spoza terenu Miasta i Gminy Olkusz. 

 

§ 3 

1. Rodzinne Rozgrywki Parkowe – festyn gier i zabaw odbędą się 28 sierpnia 2022 r., o godz. 

11.00 w Parku Rekreacyjno – Krajobrazowym „Silver Park” przy ul. Głowackiego. 

2. Zawody będą rozgrywane  w następujących konkurencjach:  

a. sztafeta rodzin – bieg z przeszkodami, 

b. sprawnościowy tor przeszkód, 

c. rzuty do celu. 

3. W zawodach może brać udział dowolna ilość drużyn/rodzin.   

4. W poszczególnych konkurencjach mogą brać udział tylko dwie osoby (rodzic + dziecko) z danej 

drużyny/rodziny. Gdyby jeden rodzic chciał wystartować z dwójką dzieci, to startuje 2 razy 

w dwóch drużynach. W tym przypadku zgłasza udział 2 drużyn/rodzin, dwukrotnie uzupełniając 

formularz on-line na stronie www.mosir.olkusz.pl.  

5. Zawody zostaną rozegrane maksymalnie w dwóch kategoriach wiekowych, dopasowanych do 

wieku zgłoszonych drużyn 

6. Skład drużyny stanowią dziecko (dzieci) i rodzic. Zamiast rodziców mogą wystartować inni 

członkowie rodzin, tj. babcia, dziadek, ciocia lub wujek, a nawet dorosła siostra lub brat. 

§ 4 

Zgłoszenia będą przyjmowane on-line na stronie www.mosir.olkusz.pl do 26.08.2022 do godz. 11.00 

lub w biurze zawodów 28.08.2022 r., od godz. 10.00.  

§ 5 

1. Trzy najlepsze drużyny/rodziny w każdej kategorii otrzymają medale, dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe. 

2. Fundatorem nagród jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu oraz wszyscy darczyńcy, 

którzy wyrażą taką chęć. 

 

§ 6 

1. Podczas zawodów nie będzie pobierana opłata wpisowa. 

2. Koszty organizacyjne pokrywa Organizator. 

3. Każda drużyna/rodzina startuje na własną odpowiedzialność oraz na własny koszt. 
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4. Każdy uczestnik zawodów musi posiadać odpowiedni strój sportowy.  

5. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad 

bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń Organizatora.  

6. Wszelkie przypadki kontuzji, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić 

do Organizatora. 

7. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych 

Organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych 

i reklamowych imprezy. 

8. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków 

zaistniałych w czasie Potyczek. 

10. Za bezpieczeństwo dzieci biorących udział w potyczkach odpowiadają rodzice lub wyznaczeni 

przez nich opiekunowie. Organizator zajęć nie sprawuje opieki nad dziećmi, ma za zadanie 

bezpiecznie przeprowadzić konkurencje i zabawy oraz dbać o sprawną organizację przebiegu 

zawodów. 

11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

 

 

 

Olkusz, dnia 16.08.2022 r. 

 

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

Zgodnie 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. U. UE. L. 

z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informujemy że:  

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu przy 

ul. Wiejskiej 1a ,  tel. 32-6494490, e-mail: mosir@mosir.olkusz.pl, 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod nr  tel. 32 649 44 90 lub drogą elektroniczną pod 

adresem: mosir@mosir.olkusz.pl  lub korespondencyjnie na adres ul. Wiejska 1a, 32-300 Olkusz 

3. Dane będące w naszym posiadaniu to: imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy oraz 

imię, nazwisko i rok urodzenia dziecka.  

4. Dane będą przetwarzane wyłącznie do realizacji ww. imprezy i przetwarzane w celu organizacji zawodów - 

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora (podstawa prawna art. 6, ust. 1, lit. f RODO). 

5. Dane osobowe mogą być udostępnione organom publicznym takim jak: Policja, Pogotowie Ratunkowe. 

6. Dane są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zawodów Rodzinne rozgrywki parkowe – festyn gier i zabaw. 

7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń przez 

administratora lub osoby trzecie, 

8. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

9. Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane 

kontaktowe: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

telefon: 22 860 70 86. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział drużyny/rodziny 

w Rodzinnych rozgrywkach parkowych – festynie gier i zabaw. 


