
REGULAMIN  

Turnieju eliminacyjnego ASAP RACE 

 

 

 

1. ORGANIZATOR  

• Organizatorem Turnieju eliminacyjnego ASAP RACE jest Gminny Ośrodek Kultury  

i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie,  

Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec 

tel. 75 732 14 77  

 

2. CEL TURNIEJU 

• propagowanie aktywnych i alternatywnych form wypoczynku, 

• popularyzacja wyścigów E-sportowych w gminie Bolesławiec, 

• wyłonienie zwycięzców turnieju. 

 

3. TERMIN I MIEJSCE 

• zawody odbędą się w sobotę 6 listopada 2021 r. w Domu Ludowym w Bożejowicach,  

• rozpoczęcie turnieju o godzinie 16:00. 

 

4. UCZESTNICTWO 

• udział w rozgrywkach jest nieodpłatny i ma charakter rekreacyjny, 

• prawo do uczestnictwa w zawodach mają osoby mieszkające na terenie gminy wiejskiej 

Bolesławiec, 

• zawody rozegrane zostaną w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria 6 – 9 lat, II 

kategoria 10 – 13 lat i III kategoria 14+. 
 

5. ZGŁOSZENIA 

• zgłoszenia uczestników do turnieju przyjmowane są za pośrednictwem poczty 

elektronicznej pod adresem: gokiskrzysztof@wp.pl do godziny 23:59 w dniu 5.11.2021 

r., 

• zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię wiekową oraz 

adres zamieszkania zawodnika, 

mailto:gokiskrzysztof@wp.pl


• ze względu na ograniczoną ilość osób biorących w zawodach decyduje kolejność 

zgłoszeń, 

• zapisy osób, które nie zgłosiły się w podanym terminie możliwe będą w dniu turnieju 

przed jego rozpoczęciem tylko w przypadku wolnych miejsc, 

• bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju należy w biurze zawodów potwierdzić udział 

w zawodach oraz dostarczyć wypełnione i podpisane zgody oraz oświadczenia (w 

załącznikach),  

• w przypadku zawodników niepełnoletnich wymagane jest dostarczenie pisemnej zgody 

rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach;  

• brak w/w zgód i oświadczeń spowoduje niedopuszczenie zawodnika do rozgrywek. 
 

6. SYSTEM ROZGRYWEK 

• turniej rozgrywany będzie w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria 6 – 9 lat, II 

kategoria 10 – 13 lat i III kategoria 14+ 

• system rozgrywania zawodów uzależniony będzie od ilości zgłoszonych zawodników 

– maksymalnie po 20 osób w każdej kategorii wiekowej,  

• o kolejności miejsc decydować będzie lepszy czas przejazdu,  

 

7. SĘDZIOWANIE 

• nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwać będą sędziowie. 

 

 

8. NAGRODY 

• dla każdego uczestnika przewidziane są pamiątkowe dyplomy, a dla najlepszych 

zawodników puchary, 

 

9. INFORMACJE DODATKOWE 

• zawody zostaną rozegrane zgodnie z panującymi wytycznymi epidemiczno – 

sanitarnymi,  

 

 

10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

• udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na 

przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby turnieju oraz  

w celach promocyjnych Organizatora, 



• udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody uczestnika na wykorzystanie 

przez Organizatora zdjęć, nagrań filmowych z jego wizerunkiem, powstałych podczas 

turnieju w celach promocyjnych. 

 

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

• organizator nie ponosi odpowiedzialności za: ubezpieczenie zawodników, skradzione 

lub uszkodzone rzeczy w trakcie trwania zawodów, 

• organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, które mogą mieć 

miejsce podczas zawodów, 

• podczas zawodów osoby niepełnoletnie muszą przebywać pod opieką rodzica lub 

pełnoletniego opiekuna. 

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

• Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w powyższym Regulaminie, 

• prawo interpretacji powyższego Regulaminu przysługuje tylko Organizatorowi, 

• podczas turnieju na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz 

spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, 

• zgłoszenie się uczestników do zawodów jest jednocześnie z akceptacją Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Do regulaminu imprezy 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 

(RODO), informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  

w Bolesławcu z/s w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec. 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych (IOD): e-mail: iodo@amt24.biz 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu publikacji wizerunku uczestnika podczas imprez 

organizowanym przez GOKiS.  

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. 

b) art. 6 ust 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze 

c) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów 

powierzenia,  uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez  okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

również profilowaniu. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) żądania dostępu do danych, 

        b) żądania sprostowania danych, 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2, 00-913     Warszawa. 

9. Nie posiada Pani/Pan prawa do: 

a) ograniczenia danych osobowych, 

b) sprzeciwu wobec przetwarzaniu,  

c) przenoszenia danych.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  
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