Regulamin Turnieju Sołectw
Gmina Ulan-Majorat

I Nazwa i cel imprezy
„Turniej Sołectw” dla mieszkańców Gminy Ulan-Majorat organizowany w ramach obchodów 100-lecia
odzyskania niepodległości. Celem imprezy jest integracja społeczna mieszkańców gminy Ulan-Majorat.
II Organizatorzy
Wójt Gminy Ulan-Majorat
III Współorganizatorzy
Ulańska Rada Seniorów, Gminny Ośrodek Kultury w Ulanie-Majoracie, Jednostki Ochotnicze Straży
Pożarnej
IV Termin i miejsce
Turniej odbędzie się 22 lipca 2018 r. o godz. 14.00 na gminnym boisku w Ulanie-Majoracie
V Program
1. „Turniej Sołectw” obejmuje grupę 10 konkurencji adresowanych do 10-cio osobowych reprezentacji
poszczególnych wsi (w tym: sołtys, radny lub osoba z rady sołeckiej, 3 seniorów powyżej 60 lat w tym
1 seniorka oraz 5 osób wyznaczonych przez kapitana drużyny).
2. Dodatkowo każda drużyna ma prawo do wystawienia 1 osoby rezerwowej w danej grupie wiekowej lub
sprawowanej funkcji społecznej we wsi (łącznie 3 osoby). Decyzja o zastąpieniu zawodnika musi zostać
wydana na podstawie konsultacji lekarskiej i decyzji Sędziego Głównego.
UWAGA: W wyżej wymienionym składzie drużyny powinny znaleźć się przynajmniej 4 kobiety.
VI Uczestnictwo
Zgłoszenia przyjmowane są do 16 lipca 2018 r. osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach
9.00 - 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Ulanie-Majoracie, Ulan-Majorat 51, 21-307 Ulan-Majorat,
bądź na adres e -mail: gok-ulan@o2.pl (przesyłając skan zgłoszenia).
Wszelkich informacji można uzyskać się pod numerem tel. 83 351 80 67.
Dodatkowe punkty za posiadanie przez drużynę jednakowych koszulek.
VII Zakończenie festynu
Na zakończenie festynu, odbędzie się ogłoszenie wyników i wręczeniu nagród.

VIII Postanowienia końcowe
1. Każdy uczestnik akceptuje warunki przedstawione w regulaminie i wyraża zgodę na nie oraz na
przetwarzanie swoich danych osobowych, zawartych w karcie zgłoszeniowej, dla potrzeb niezbędnych do
realizacji imprezy „Turniej Sołectw” oraz wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku podczas
turnieju w postaci zdjęć i filmów, zamieszczanych na stronach internetowych i w materiałach
promocyjnych Gminy Ulan-Majorat i Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie-Majoracie, zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2018 r., poz. 1000/.
2. Każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych i marketingowych
związanych z „Turniejem Sołectw”.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (Dz. Urz. UE L
2016, Nr 119, s 1) (RODO).
4. Zgłoszenie udziału w „Turnieju Sołectw” jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego
regulaminu.
XIII Organizator informuje iż
1. Administratorem danych osobowych

jest Urząd Gminy Ulan-Majorat, Ulan-Majorat 57, 21-307

Ulan-Majorat.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i promocji „Turnieju Sołectw”.
3. Dane Uczestnika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do kontroli oraz innym instytucjom
na podstawie obowiązujących przepisów prawa
4. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres 1 roku.
6. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania i sprostowania,
jeżeli są nieprawidłowe.
7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie

przez

Uczestnika
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z organizacją „Turnieju Sołectw”.
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

Skład reprezentacji sołectwa: …………………………………..

Lp.
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Rezerwowi
1.
2.
3.
Podpis kapitana drużyny

…………………………….

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin „Turnieju Sołectw”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w karcie zgłoszeniowej, dla potrzeb
niezbędnych do realizacji imprezy „Turnieju Sołectw” oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku
uczestników w formie zdjęć oraz filmów, zamieszczanych na stronach internetowych i w materiałach
promocyjnych Gminy Ulan-Majorat i Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie-Majoracie zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2018 r., poz.1000/.
....................................................................................
(data i podpis kapitana drużyny)

