FERIE Z POSIR-EM 2019 „PRZYBIJ PIĄTKĘ”
REGULAMIN
1.

Organizator - Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie

2.

Partnerzy – Starostwo Powiatowe w Pszczynie, UKS Centrum Pszczyna, Centrum
Aktywności Ruchowej.

3.

Miejsce imprezy – obiekty Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie oraz
inne ustalone przez organizatora.

4.

Termin - impreza odbędzie się w dniach od 8 do 24 lutego 2019 roku.

5.

Cel zawodów – popularyzacja aktywnego wypoczynku podczas czasu wolnego od
szkoły.

6.

Warunki uczestnictwa: zgłoszenia do poszczególnych zawodów przyjmowane są
drogą elektroniczną: sport@posir.pszczyna.pl, w przypadku dużej ilości chętnych
decyduje kolejność zgłoszeń. W zawodach mogą wziąć udział mieszkańcy oraz
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu
Pszczyńskiego. Osoby niepełnoletnie posiadają pisemną zgodę rodziców/opiekunów
prawnych na udział w zawodach.

7.

Harmonogram imprezy:
8 luty

XIX Turniej Futsalu Reprezentacji Szkół Ponadgimnazjalnych

9 luty

Młodzieżowa Liga Futsalu

10 luty

Liga Futsalu Pszczyna-Suszec-Goczałkowice

11 luty

XII Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej „Dzikich Drużyn”

12 luty

Turniej Mini Piłki Nożnej Dzieci

13 luty

Młodzieżowa Liga Futsalu

14 luty

XII Młodzieżowy Turniej Futsalu „Dzikich Drużyn” Szkół Ponagimnazjalnych

15 luty

Zajęcia piłki siatkowej dziewcząt

16 luty

Młodzieżowa Liga Futsalu

17 luty

Liga Futsalu Pszczyna-Suszec-Goczałkowice

18 luty

X Młodzieżowy Turniej Trójek Siatkarskich

19 luty

IX Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn” na Orliku

20 luty

VII Turniej Mini Siatkówki Dziewcząt

21 luty

XI Młodzieżowy Turniej Trójek Koszykarskich

22 luty

Zajęcia piłki siatkowej dziewcząt

23 luty

Młodzieżowa Liga Futsalu

24 luty

Liga Futsalu Pszczyna-Suszec-Goczałkowice

8. Zasady gry - każdy z turnieju odbywających się podczas ferii odbywać się będzie wg.
zasad i przepisów obowiązujących w danej dyscyplinie z uproszczeniami. O szczegółach
organizator poinformuje w dniu turnieju.

9.

Opieka medyczna – organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów

10. Uczestnicy turnieju zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom organizatora
w zakresie ładu i porządku na obiektach sportowych.

11. Uczestnicy nie są ubezpieczeni przez organizatora.
12. Uczestnicy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków
odurzających nie zostaną dopuszczeni do rozgrywek.

13. Uczestników obowiązują regulaminy obiektów, na których rozgrywane są zawody.
14. Uczestników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe zgodne z regulaminem hali
sportowej oraz boiska „Orlik”.

15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu kontuzji bądź innych zdarzeń
losowych wynikających z uczestnictwa w turnieju.

16. Organizator nie zwraca kosztów podróży.
17. Wizerunek organizator oraz partnerzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania
wizerunku uczestników turniejów dla celów marketingowych, promocyjnych

18. Zgody rodziców wszyscy niepełnoletni uczestnicy powinny posiadać zgodę rodziców
na uczestnictwo w zawodach oraz zajęciach.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Więcej informacji na temat Ferii z POSIR-em 2019 można uzyskać telefonicznie:
POSIR PSZCZYNA tel. 505538775

Klauzula informacyjna RODO – dane osobowe

Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Pszczynie z siedzibą w 43-200 Pszczyna, ul. Zamenhofa 5a.
Kontakt - tel: 32 2105500, e-mail: hala@posir.pszczyna.pl.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych drogą mailową na adres: iodpusz@wp.pl.
3. Celem zbierania danych jest udział w akcji dla młodzieży szkolnej Ferie z POSiR-em
2019 „Przybij piątkę”. Podstawa prawna przetwarzania danych to art.6 ust.1 lit. a
RODO.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne celem wzięcia udziału
w akcji dla młodzieży szkolnej Ferie z POSiR-em 2019 „Przybij piątkę”. W przypadku
niepodania danych nie będzie możliwy udział
w turnieju.
6. Pani/Pana dane identyfikacyjne oraz wizerunek będą podlegały udostępnieniu
podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym w celu właściwej
organizacji zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom mistrzostw oraz w celu
udokumentowania przebiegu imprezy (zdjęcia, filmy).
7. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe identyfikacyjne (imię i nazwisko, rok urodzenia) będą przetwarzane
przez okres 5 lat, natomiast wizerunek przez okres funkcjonowania strony internetowej
administratora.

