
REGULAMIN 
31 Ogólnopolskiej Spartakiady 

Pracowników Wodociągów i Kanalizacji 
im. Tadeusza Jakubowskiego „Mielno 2023” 

I. INFORMACJE OGÓLNE

§ 1
Regulamin określa warunki uczestnictwa w 31 Ogólnopolskiej Spartakiadzie 
Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego 
„Mielno 2023” (zwanej w skrócie Spartakiadą) oraz zasady organizacji 
konkurencji sportowych. 

§ 2
Organizatorem Spartakiady jest: 
„Ekoprzedsiębiorstwo” Sp. z o.o. w Mielnie, 
ul. Gen. Stanisława Maczka 44, 76-032 Mielno. 
Organizatora reprezentuje: Wioletta Dymecka - tel. 608 696 317. 

§ 3
Spartakiada odbędzie się w dniach od 19.05.2023 r. do 21.05.2023 r. 

§ 4
1. Spartakiada ma charakter rekreacyjny w ramach którego zostaną rozegrane

konkurencje sportowo-rekreacyjne, w których mogą wziąć udział pracownicy
przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, prowadzących działalność
gospodarczą na terenie Polski (zwanymi dalej w skrócie firmami).

2. Spartakiada jest imprezą zamkniętą, dostępną jedynie dla jej uczestników
oraz zaproszonych gości.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

§ 5
1. W Spartakiadzie mogą wziąć udział firmy i ich pracownicy, którzy spełniają

odpowiednio następujące warunki:

1) są zatrudnione w przedsiębiorstwie wodociągowo–kanalizacyjnym na
podstawie umowy o pracę (umowy zlecenia oraz umowy o dzieło nie są
zaliczane do umów o pracę). Wymóg ten nie dotyczy kadry zarządczej
najwyższego szczebla, która może być zatrudniana na podstawie kontraktu
menadżerskiego, umowy zlecenia, itp.

2) złożą w wyznaczonym przez Organizatora terminie:



a) Zgłoszenie Reprezentacji Firmy elektronicznie poprzez stronę internetową 
www.spartakiada.mielno.pl, 

b) potwierdzone przez pracodawcę oświadczenie - lista uczestników  (wzór: 
załącznik nr 1 do Regulaminu) - o zatrudnieniu uczestników. 

3) złożą (najpóźniej w dniu rozpoczęcia imprezy w przypadku zmian osobowych 
po 28.04.2023 r.) oświadczenie o: 
- stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w Spartakiadzie, 
- zaznajomieniu się z treścią niniejszego Regulaminu, a także regulaminów 

konkurencji i obiektów, na których rozgrywane będą poszczególne 
konkurencje (regulaminy są dostępne na stronie internetowej 
www.spartakiada.mielno.pl),  

- wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku, 
 

stosownie do wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do 
Regulaminu. Oświadczenie musi zostać podpisane czytelnym podpisem, 
własnoręcznie przez każdego uczestnika Spartakiady. 

 
2. Brak złożenia powyższych oświadczeń, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. 

b oraz pkt 3, jest podstawą do wykluczenia uczestnika z imprezy.  
3. Gotowe wypełnione oświadczenia, wskazane w załącznikach do Regulaminu, 

o których mowa powyżej mogą być przesłane elektronicznie na adres email: 
wioletta.dymecka@tlen.pl lub w przypadku korzystania z poczty tradycyjnej 
przesłane na adres: 

 
Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. w Mielnie 

ul. Gen. Stanisława Maczka 44, 76-032 Mielno 
z dopiskiem "SPARTAKIADA 2023". 

 
do dnia 28.04.2023 r. przez Kierownika Reprezentacji po wcześniejszej 
rejestracji firmy w systemie internetowym dostępnym pod adresem: 
www.spartakiada.mielno.pl. 
 

§ 6 
1. Koszt udziału jednego uczestnika w Spartakiadzie z pobytem wynosi 

odpowiednio: 
 

- dla 1 uczestnika w terminie od 19.05 do 21.05.2023r (3 dni / 2 noclegi) - 
1099,00 zł brutto (od obiadu 19.05.2023 r. do śniadania 21.05.2023 r.); 

- dla 1 uczestnika w terminie od 18.05 do 21.05.2023r (4 dni / 3 noclegi) - 
1290,00 zł brutto (od kolacji 18.05.2023 r. do śniadania            
21.05.2023 r.); 

- dla 1 osoby VIP w terminie od 19.05.do 21.05.2023r (3 dni / 2 noclegi) - 
1660,00 zł brutto (od obiadu 19.05.2023 r. do śniadania 21.05.2023 r.); 



- dla 1 osoby VIP w terminie od 18.05.do 21.05.2023r (4 dni / 3 noclegi) -
1980,00 zł brutto (od kolacji 18.05.2023 r. do śniadania 21.05.2023 r.).

2. Koszt udziału obejmuje noclegi, wyżywienie, udział w wybranych
konkurencjach sportowo – rekreacyjnych, imprezach integracyjnych, medale,
nagrody, gadżety oraz ubezpieczenie uczestników Spartakiady od następstw
nieszczęśliwych wypadków obejmujące czas od momentu akredytacji
uczestnika Spartakiady w dniu 18.05.2023 r. do czasu oficjalnego zakończenia
Spartakiady w dniu 21.05.2023 r.

3. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności
cywilnej na czas podróży do momentu akredytacji oraz od momentu
oficjalnego zakończenia Spartakiady uczestnicy zapewniają we własnym
zakresie.

4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki
wynikające z:
- udziału w Spartakiadzie osób chorych;
- udziału osób będących pod wpływem alkoholu, innych środków

odurzających lub dopingujących;
- nieprzestrzegania regulaminu spartakiady, regulaminów konkurencji i

obiektów, na których będą one rozgrywane;
- podania nieprawidłowych danych uczestnika przez firmę biorącą udział w

Spartakiadzie;
- nie przestrzegania wskazanych przez Organizatora zasad i środków

bezpieczeństwa oraz wytycznych dotyczących sprzętu, oraz za skutki tych
wypadków w czasie trwania Spartakiady.

5. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie Spartakiady zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Wszelkie urazy, kontuzje i wypadki muszą być
niezwłocznie zgłaszane służbom medycznym celem odnotowania w protokole,
nie później jednak niż godzinę po zakończeniu konkurencji. Nie zgłoszenie
wypadku w wyznaczonym czasie powoduje przejęcie odpowiedzialności za
zdarzenie przez uczestnika.

6. O miejscu zakwaterowania decyduje kolejność dokonanych opłat za
uczestnictwo oraz liczebność drużyny. Po upływie terminu zapisów
reprezentacji firm organizator powiadomi kierowników o miejscu
zakwaterowania zawodników danej firmy.

§ 7
1. Zgłoszenia reprezentacji danej firmy na Spartakiadę należy dokonać

elektronicznie przez stronę internetową www.spartakiada.mielno.pl, do dnia
14.03.2023 r.

2. Wzory Oświadczeń (załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Regulaminu) będą
dostępne na stronie www.spartakiada.mielno.pl. Należy je wydrukować,
wypełnić, podpisać i przesłać niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia
28.04.2023 r.



3. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zgłoszenia, jeśli zgłoszenie
internetowe nastąpi po 28.04.2023 r.

4. Opłaty za udział w Spartakiadzie należy dokonać do 14.04.2023 r.
Szczegółowe dane do przelewu zostaną wysłane na adres e-mail kierownika
reprezentacji podany podczas rejestracji w elektronicznym systemie zapisów
(dostępnym na stronie www.spartakiada.mielno.pl).

5. Wpłaty powinny być dokonywane na rachunek bankowy: 75 1020 2791 0000
7202 0154 2612 z dopiskiem „SPARTAKIADA 2023”.

6. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia, jeśli wpłata nie
nastąpi do 14.04.2023 r.

7. Organizator nie zwraca wniesionych opłat za udział w Spartakiadzie w
przypadku wycofania się uczestników lub całej reprezentacji z udziału w
Spartakiadzie po 14.04.2023 r.

8. Po 16.04.2023 r. Organizator na stronie internetowej Spartakiady udostępni
konkurencje sportowe wraz z drużynami, przypisanymi do danej dyscypliny
sportowe oraz harmonogram rozgrywek.

9. Zobowiązuje się Kierowników Reprezentacji lub inne osoby upoważnione do
sprawdzenia prawidłowości podawanych danych oraz przydzielonych osób do
poszczególnych dyscyplin sportowych ze swojego przedsiębiorstwa i
zgłaszania Organizatorowi ewentualnych nieprawidłowości.

10. Po dniu 17.03.2023 r. Organizator nie dopuszcza dopisania zespołu do
konkurencji drużynowej, natomiast dopisanie zawodnika do konkurencji
indywidualnej jest możliwe do dnia 14.04.2023 r.

11. Poszczególne reprezentacje powinny kontaktować się z Organizatorem za
pośrednictwem swoich Kierowników Ekip. Organizator upoważnia do kontaktu
w sprawach związanych ze Spartakiadą następujące osoby:

a) Pani Justyna Starnawska - tel. 514 463 515 - kontakt w sprawie
zakwaterowania;

b) Pani Wioletta Dymecka - tel. 608 696 317 - kontakt w sprawach
organizacyjnych i konkurencji sportowych;

c) Pan Marcin Kuciński - tel. 609 771 258 - kontakt w sprawach
finansowych i sponsoringu.

III. DYSCYPLINY SPORTOWE

§ 8
1. W trakcie zawodów sportowych będą rozgrywane następujące dyscypliny

sportowe (konkurencje punktowane):

Wykaz został opublikowany na stronie www.spartakiada.mielno.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie rozgrywanych
dyscyplin sportowych, o których mowa w § 8 ust. 1.



3. Podczas Spartakiady prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna każdej
konkurencji i generalna zgodnie z zasadą punktacji dostępną na stronie
Spartakiady: www.spartakiada.mielno.pl.

4. Każdy uczestnik powinien zapoznać się z regulaminami i harmonogramem
zawodów sportowych oraz wszystkimi dodatkowymi komunikatami.

5. Zobowiązuje się Kierowników Reprezentacji do monitorowania i
przekazywania na bieżąco uczestnikom informacji o powyższych zmianach.

6. Uczestnik Spartakiady może wystąpić w danej konkurencji sportowej, jeśli:
1) został wpisany na listę uczestników spartakiady;
2) okaże identyfikator przygotowany przez organizatora;
3) posiada przewidziany w danej konkurencji strój i sprzęt sportowy (które

uczestnik organizuje we własnym zakresie).
7. Zasady rozgrywania poszczególnych dyscyplin sportowych i konkurencji

określają ich odrębne regulaminy, które będą dostępne na stronie internetowej
Spartakiady do 3 marca 2023 r.

8. Podział na grupy i kolejność startów zawodników zostaną rozlosowane
podczas spotkania kierowników reprezentacji, które odbędzie się w Mielnie w
hotelu ROYAL PARK Hotel & SPA w terminie 22-24 marca 2023 r.

9. W razie złych warunków atmosferycznych Organizator zastrzega sobie prawo
zmiany miejsca, czasu lub odwołania konkurencji.

§ 9
1. Z uwagi na liczbę konkurencji sportowych odbywających się w tym samym

czasie i miejscu, Organizator nie zapewnia uczestnikom możliwości udziału
jednocześnie we wszystkich konkurencjach.

2. Każdy uczestnik musi zapoznać się z harmonogramem zawodów sportowych i
dokonać ostatecznego wyboru dyscyplin, w których zamierza wystartować,
uwzględniając czas i miejsce poszczególnych zawodów sportowych.

3. Imprezy rekreacyjne i rozrywkowe dla uczestników Spartakiady mają
charakter zamknięty.

4. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do udziału w imprezach organizowanych
w ramach Spartakiady jest posiadanie przez niego identyfikatora otrzymanego
od Organizatora najpóźniej w dniu przyjazdu na imprezę.

IV. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§ 10
1. Rywalizacja sportowa oceniana będzie zgodnie z regulaminami dyscyplin

sportowych.
2. Dla zawodników, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w poszczególnych

dyscyplinach przyznawane będą nagrody rzeczowe i medale. Nagradzane
będą trzy pierwsze miejsca w każdej konkurencji sportowej (indywidualnej i
drużynowej).



3. Dla pierwszych dziesięciu firm (przedsiębiorstw), których reprezentanci w
ogólnej punktacji osiągną najlepsze wyniki, przyznawane będą wyróżnienia.
Wszystkie reprezentacje otrzymają pamiątkowe statuetki za udział w
spartakiadzie.

4. Przewiduje się przyznanie nagrody „fair play”. Zgłoszenia kandydatów do tej
nagrody, z krótkim uzasadnieniem, przyjmować będzie Zespół Organizacyjny
Spartakiady (wyznaczeni przedstawiciele Organizatora) lub Sędzia Główny
Spartakiady.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania innych nagród i wyróżnień
dla osób lub drużyn wyróżniających się podczas trwania Spartakiady.

V. KARY, PROTESTY

§ 11
1. Podczas udziału w zawodach sportowych, każdy zawodnik zobowiązany jest

zachowywać się godnie, z szacunkiem dla innych zawodników i sędziów oraz
zgodnie z duchem sportowej rywalizacji, kulturą i dobrymi obyczajami.

2. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek zachowanie sprzeczne z zasadami
określonymi w ust. 1, w szczególności: umyślne naruszanie reguł danej
dyscypliny sportu zmierzające do sprowadzenia niebezpieczeństwa,
wyrządzenia krzywdy współzawodnikom, używanie słów wulgarnych i
obelżywych oraz brak respektu dla uwag i decyzji sędziów zawodów
sportowych.

3. Dopuszcza się następujące kary:
1) upomnienie,
2) dyskwalifikacja - wykluczenie z zawodów w danej dyscyplinie sportowej,
3) wykluczenie z udziału w danej imprezie odbywającej się w ramach

Spartakiady,
4) wykluczenie z udziału w Spartakiadzie, równoznaczne z obowiązkiem

niezwłocznego opuszczenia terenu, na którym odbywa się Spartakiada,
bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.

4. Karę upomnienia oraz dyskwalifikację wymierza kierownik konkurencji, który
może również wnioskować o wykluczenie ze wszystkich konkurencji
rozgrywanych w ramach Spartakiady.

5. Wykluczyć uczestnika z udziału w Spartakiadzie lub w imprezie odbywającej
się w ramach Spartakiady może jedynie Komisja Rozjemcza, o której mowa w
§ 13 Regulaminu, działając na wniosek kierownika konkurencji, albo
któregokolwiek z członków zespołu Organizacyjnego Spartakiady.

6. Podczas imprez rekreacyjnych i rozrywkowych, a także w miejscu
zakwaterowania, uczestnik zobowiązany jest przestrzegać regulaminu
obowiązującego w danym miejscu.

7. Uczestnicy Spartakiady mają obowiązek stosować się do poleceń i
wskazówek pracowników ochrony, Organizatorów oraz osób



odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek imprez odbywających się w 
ramach Spartakiady. 

8. Za nieprzestrzeganie powyższych zasad uczestnik może zostać ukarany
upomnieniem, wykluczeniem z udziału w danej imprezie, jak również
wykluczeniem z udziału w Spartakiadzie. W takim przypadku uczestnik nie ma
prawa do zwrotu kosztów za niewykorzystany czas trwania Spartakiady.

§ 12
1. Protesty i reklamacje związane z organizacją, przebiegiem zawodów

sportowych, nieprzestrzeganiem regulaminu lub przepisów gry winny być
wnoszone na piśmie w ciągu dwóch godzin po ogłoszeniu wyniku meczu lub
konkurencji do kierownika konkurencji (sędziego).

2. Reklamacje powyższe rozpatruje kierownik konkurencji, od którego decyzji
można się odwołać wyłącznie przy pomocy Komisji Rozjemczej, o której
mowa w § 13.

3. Protest dotyczący dyskwalifikacji uczestnika, jego wykluczenia ze Spartakiady,
wykluczenia z udziału w imprezie odbywającej się w ramach Spartakiady lub
zmiany wyników zawodów kierownik konkurencji niezwłocznie przekazuje
Komisji Rozjemczej z dołączoną własną opinią na piśmie.

§ 13
1. Protesty i reklamacje rozpatruje trzyosobowa Komisja Rozjemcza.
2. W skład Komisji wchodzą: Sędzia Główny Spartakiady, reprezentant

wytypowany przez Organizatora oraz reprezentant wytypowany przez
kierowników ekip (wybranego na spotkaniu kierowników ekip w marcu 2023 r.
w Mielnie).

3. Protest lub reklamację do Komisji Rozjemczej zgłasza kierownik reprezentacji
w formie pisemnej do końca dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące
przedmiotem protestu (sporu).

4. Decyzje Komisji Rozjemczej uwzględniające lub odrzucające protesty i
reklamacje są ostateczne.

5. Od decyzji Komisji Rozjemczej nie przysługuje odwołanie.

VI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

§ 14
1. Obowiązkiem uczestnika Spartakiady jest posiadanie przy sobie identyfikatora

otrzymanego od Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzenia w każdym czasie, czy

uczestnik spełnia wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w
przedsiębiorstwie wodociągowo – kanalizacyjnym, które reprezentuje, oraz
zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestnika z udziału w Spartakiadzie w
przypadku stwierdzenia niespełnienia tego wymogu.



3. W przypadkach, kiedy dany zawodnik nie jest pracownikiem przedsiębiorstwa
wodociągowo – kanalizacyjnego, które reprezentuje, oraz w przypadku
stwierdzenia niezgodności tożsamości zawodnika z okazanym przez niego
dokumentem, Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji całej ekipy
oraz unieważnienia przyznanych miejsc, punktów i nagród.

4. Każdy uczestnik odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15
1. Regulamin został przyjęty 14.02.2023 roku wraz z ewentualnymi dalszymi 

modyfikacjami. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym

Regulaminie, o czym niezwłocznie zawiadomi kierowników reprezentacji.
3. Przystąpienie do udziału w zawodach oznacza, że uczestnik Spartakiady

przyjmuje do wiadomości postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje
się do ich przestrzegania.

4. Organizator w sytuacji wprowadzenia ustawowych obostrzeń czy zakazów w
związku ze stanem epidemii SARS-cov-2 może odwołać Spartakiadę w
każdym czasie, co nie rodzi po stronie uczestników żadnych roszczeń
odszkodowawczych.

5. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
6. W sprawach spornych lub nieobjętych Regulaminem decyzję podejmuje

Organizator.

VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA

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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 
„RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ekoprzedsiębiorstwo
Sp. z o.o. w Mielnie, ul. gen. Stanisława Maczka 44, 76-032 Mielno,
reprezentowana przez Prezesa Zarządu;

2) z inspektorem ochrony danych (IOD) w Ekoprzedsiębiorstwie Sp. z o.o.
można skontaktować się za pośrednictwem e-maila:
politowski@ekoprzedsiebiorstwo.pl lub telefonicznie 94 31 89 750;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a RODO (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych) w celu
promocji i upowszechniania imprez sportowo - rekreacyjnych różnego



rodzaju aktywności fizycznej,  kształtowania właściwych postaw 
zawodników (tj. kształtowania postaw „zdrowej” rywalizacji, zasad fair play), 
propagowania zdrowego stylu życia, stworzenia warunków do rozwijania 
zainteresowań i uzdolnień sportowych, poprzez publikację wyników, 
sprawozdań z zawodów oraz utrwalanie i wykorzystanie wizerunku w 
prasie, na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, w 
materiałach promocyjnych, ulotkach, plakatach i informatorach 
branżowych; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie 
zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, jak 
również dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub 
kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom 
wspomagającym organizację Spartakiady, sędziom, służbom porządkowym 
i służbom medycznym, prasie, social media, prawnikom, towarzystwom 
ubezpieczeniowym, odbiorcom stron Internetowych i współuczestnikom 
imprez sportowych, kibicom. 

5) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz 
nie będą profilowane, a także nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego ani organizacji międzynarodowych; 

6) dane osobowe przechowywane będą przez okres konieczny do realizacji 
celów o których mowa w pkt 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania 
określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do danych 
osobowych, do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w dowolnym momecie z tym, że cofnięcie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody następuje przez 
pisemne oświadczenie złożone w siedzibie Administratora w godzinach 
pracy. 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

9) podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem 
umożliwiającym uczestnictwo w Spartakiadzie; 

10) Wizerunek osób uczestniczących w Spartakiadzie może zostać 
utrwalony na dowolnych nośnikach a następnie rozpowszechniany przez 
wszelkiego rodzaju środki przekazu dla celów dokumentacyjnych, 
sprawozdawczych, promocyjnych itp. na potrzeby wszelkich mediów 
istniejących obecnie i w przyszłości na świecie, w szczególności: prasy, 
telewizji, video, Internetu, materiałów reklamowych. Wizerunek może być 
również utrwalony i rozpowszechniony przez osoby trzecie, za których 
Organizator nie może ponosić odpowiedzialności. Dane wizerunkowe są 
przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. 



 
VIII. KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z 
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. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” w celu promocji i 
upowszechniania imprez sportowo - rekreacyjnych różnego rodzaju aktywności 
fizycznej,  kształtowania właściwych postaw zawodników (tj. kształtowania 
postaw „zdrowej”- rywalizacji, zasad fair play), propagowania zdrowego stylu 
życia, stworzenia warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień sportowych 
poprzez publikację wyników, sprawozdań z zawodów oraz utrwalanie i 
wykorzystanie wizerunku w prasie, na stronach internetowych, w mediach 
społecznościowych, w materiałach promocyjnych, ulotkach, plakatach i 
informatorach branżowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1) Wzór oświadczenia pracodawcy – lista uczestników – załącznik nr 1. 
2) Wzór oświadczenia uczestnika, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 Regulaminu – 

załącznik nr 2. 


