
   REGULAMIN ZAWODY W SKATE PARKU 

 Olimpic Centrum Sportowo- Rekreacyjne w Strawczynku 20 SIERPNIA 2022 r. 

1. CEL: 

Uaktywnienie oraz zintegrowanie środowiska młodzieży, pobudzenie zainteresowania zdrowym, 

sportowym trybem życia i przyzwyczajenie do aktywnego udziału w imprezach sportowo-

rekreacyjnych organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa 

w Strawczynie podczas święta Gminy Strawczyn – Strawczynada 2022. 

 

2. MIEJSCE I CZAS TRWANIA: 

termin: 20 sierpnia 2022 r., godz. 12.00. 

miejsce: Skate Park przy ul. Turystycznej 6, CSR – Olimpic w Strawczynku 

 

3. ORGANIZATOR: 

- Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie 

Strawczynek, ul. Turystyczna 6, 26-067 Strawczyn 

- Olimpic Centrum Sportowo – Rekreacyjne - Strawczynek, ul. Turystyczna 6, 26-067 Strawczyn 

 

4. PROGRAM ZAWODÓW: 

11:30 - otwarcie biura zawodów, 

12:00 - oficjalne otwarcie zawodów, 

12:10 – Rozpoczęcie rywalizacji 

13:00 - wręczenie pamiątkowych pucharów, i nagród rzeczowych zwycięzcom zawodów oraz 

uroczyste zakończenie imprezy. 

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. a)  dopuszczone do udziału w zawodach będą wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie 

lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów ekstremalnych, lub które złożą 

podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela 

ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w imprezie, 

2. b)  uczestnikom zostanie przedstawiona klauzula informacyjna zgodnie z RODO. 

Uczestnicy, a w przypadku osób niepełnoletnich przedstawiciele ustawowi, przed 

rozpoczęciem zawodów, wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich/dziecka danych osobowych 

przez administratora danych oraz oświadczą, że podają dane dobrowolnie i są zgodne z 

prawdą. Uczestnicy poinformują, że zapoznali się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z 

informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do 

treści swoich danych i prawie ich poprawiania, 

3. c)  zawodnicy, a w przypadku osób niepełnoletnich przedstawiciele ustawowi, przed 

rozpoczęciem rywalizacji zobowiązani są podpisać oświadczenie o braku infekcji i objawów 



chorobowych związanych z wirusem SARS-CoV-2. Oświadczenie zawiera również 

informację, że uczestnik, nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał 

kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem zawodów, 

d) start dozwolony tylko w kasku i wyłącznie na sprawnym sprzęcie. 

 

6. ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW: 

1) Zawody odbywać się będą w kategorii OPEN: 

 

2) W ramach zawodów będzie można korzystać z dozwolonego sprzętu: 

- Hulajnoga 

- Deskorolka 

- Rolki 

- BMX 

3) Do oceny liczyć się będzie : 

styl - wysokość i estetyka ewolucji, 

triki - trudność ewolucji, 

wykorzystanie terenu - ilość ramp na danej sekcji, która została wykorzystana w przejeździe. 

 

7. ZAPISY: 

Zapisy przyjmowane są do 19 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00, 

na adres e-mail: sport@strawczyn.pl 

 

8. NAGRODY: 

Pierwszych sześciu najlepszych uczestników otrzyma puchary oraz nagrody rzeczowe, pozostali 

uczestnicy dyplom i drobne upominki. 

9. ORGANIZATOR ZAPEWNIA: 

1. a)  opiekę̨ medyczną, 

2. b)  wodę̨ dla uczestników, 

3. c)  obsługę sędziowską 

10. INFORMACJE: 

1. a)  plakaty promujące imprezę będą rozwieszone na terenie obiektów CSR - Olimpic 

i słupach ogłoszeniowych. 

2. d)  regulamin zawodów i wszelkie komunikaty o nich zostaną umieszczone na stronie 

internetowej www.scksicstrawczyn.pl oraz na portalu społecznościowym facebook.com. 



11. BEZPIECZEŃSTWO: 

Zgodnie z wytycznymi, na Skate Parku obowiązywać́ będą̨ zasady bezpieczeństwa, fair play. 

 

12. PRZEPISY OGÓLNE: 

1. a)  Organizator nie odpowiada za wypadki powstałe z winy uczestników, nie ubezpiecza 

zawodników od NNW oraz nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Skate Parku 

oraz w jego obrębie, 

2. b)  Organizator może zmienić regulamin do czasu rozpoczęcia zawodów, 

3. c)  po zakończeniu zawodów zostanie sporządzony protokół uwzględniający wyniki 

poszczególnych konkurencji oraz klasyfikację końcową, 

4. d)  przypadki nie objęte powyższym regulaminem rozstrzyga Organizator. 

13. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: 

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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i 

Czytelnictwa w Strawczynie, ul. Turystyczna 6, 26-067 Strawczyn 

 e-mail: info@olimpicstrawczyn.pl, Internet: www.scksic.strawczyn.pl. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl 

3. Dane podane w formularzu zgłoszeń będą przetwarzane w celu: 

 uczestnictwa swoim/dziecka w Zawodach w Skate Parku,  (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 

 informacyjnym np. wyniki z imprezy, informacje prasowe, 

 dowodowym, archiwalnym, rozliczenia finansowego, wystawienia faktury, 

 w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (t.j. Sporządzanie dokumentacji 

podatkowej, obsługi procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń 

itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO. 

4. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które współpracują przy 

organizacji imprez m. in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i 

video, partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na 

podstawie umowy z Organizatorem, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 3., w celu 

prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie. 

5. Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w 

państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 



6. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy 

związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, 

jednakże nie dłuższy niż 5 lat (okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o 

rachunkowości). 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych swoich/dziecka oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu prawo do 

przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym 

się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze 

szczególną sytuacją. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana swoich/dziecka danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa 

w zawodach. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

uczestniczenia przez Panią/Pana/dziecko w imprezie. 

10. Pana/Pani/dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od 

okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach 

przetwarzania danych osobowych. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu 

do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Samorządowe Centrum 

Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie, ul. Turystyczna 6, 26-067 Strawczyn. 


