REGULAMIN
XI edycji Turnieju Drwali
Pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Lęborka
1. Organizatorzy:
Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku
Organizacja Imprez Ligo, Eligiusz Grotha
2. Termin i miejsce:
Turniej odbędzie się podczas Lęborskiej Majówki, tj. 03. maja 2019r. /piątek/ o godzinie 18.00 w Lęborku w parku przy
Starostwie Powiatowym. Odprawa techniczna zawodników odbędzie w miejscu turnieju w godz. 16.30- 17.00. Chętne
drużyny do wzięcia udziału w turnieju zgłaszać się mogą telefonicznie do dnia 15 kwietnia 2019r. bezpośrednio do
Organizatora, Eligiusza Grotha.
3. Przebieg zawodów, zasady uczestnictwa:
Drużna składać będzie się z 3-5 osób, które wezmą udział w konkurencjach:




Piłowanie mechaniczne
Piłowanie ręczne
Rąbanie pnia

Drużyny we własnym zakresie zabezpieczają sprzęt niezbędny do udziału w turnieju (piła ręczna, mechaniczna i
siekiera). Sprzęt musi być w nienagannym stanie technicznym.
Drużna zwyciężająca poszczególną konkurencję otrzyma maksymalną liczbę punktów w zależności od ilości
startujących drużyn (przykład: udział biorą 3 drużyny, za 1. miejsce drużyna zwyciężająca otrzymuje 3 punkty,
odpowiednio za 2. miejsce- 2 punkty, za 3.miejsce- 1 punkt). Turniej wygrywa drużyna, która po trzech konkurencjach
uzyska największą liczbę punktów. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów po zakończonych trzech
konkurencjach, wygrywa drużyna, która zajęła wyższe lokaty w poszczególnych konkurencjach. W przypadku
osiągnięcia przez drużyny tej samej ilości punktów oraz miejsc w poszczególnych konkurencjach wygrywa ta drużyna,
która osiągnęła lepszy wynik w ostatniej konkurencji.
4. Nagrody:
Za zajęcie I miejsca nagroda pieniężna w wysokości 600zł, II miejsce 400zł, III miejsce 200zł. Od I do III miejsca medale
dla każdego uczestnika oraz puchar i dyplom dla każdej z drużyn.
5. Postanowienia końcowe:
Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest podpisanie odpowiedzialności osobistej. Niedozwolony jest start osób
niepełnoletnich. Koszty podróży oraz ubezpieczenie spoczywa bezpośrednio na zawodnikach lub jednostkach ich
delegujących. Uczestnicy turnieju zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP (ubrani w odzież ochronną, kaski,
okulary, nauszniki itp.) oraz do zachowania szczególnych warunków bezpieczeństwa podczas trwania turnieju;
bezwzględnie podporządkować się poleceniom sędziów oraz organizatorów turnieju. Organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za rzeczy oraz sprzęt należące do uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i
ewentualnych zmian niniejszego regulaminu. Sprawy sporne i nieujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy w
porozumieniu z sędziami. Administratorem danych osobowych uczestników są Organizatorzy Turnieju Drwali 2019 na
podstawie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679, dalej RODO*.
Wszelkich informacji dotyczących turnieju udziela Organizator, Eligiusz Grotha, pod numerem telefonu +48 510 841
290.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

a)
Uczestnik XI edycji Turnieju Drwali, przekazując organizatorom kartę zgłoszenia uczestnika akceptuje niniejszy
regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych.
b)
Dane osobowe uczestnika, przetwarzane będą jedynie w zakresie i celu niezbędnym dla prawidłowej
organizacji XI edycji Turnieju Drwali.
c)
Dane osobowe zwycięzców oraz klasyfikacja końcowa współzawodnictwa publikowana będzie na stronie
internetowej organizatora, tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora oraz w materiałach prasowych, reklamowych i
promocyjnych XI edycji Turnieju Drwali.
d)
Administratorem danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia turnieju jest Centrum Sportu i Rekreacji w
Lęborku z siedzibą w Lęborku 84-300, ul Olimpijczyków 31.
e)
Podstawą prawną przetwarzania są przepisy art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 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 z dnia
04.05.2016r . Nr 119/1) tzw. „RODO”.
f)
Dane osobowe uczestnika mogą być udostępniane innym podmiotom realizującym zadania na rzecz
Administratora Danych Osobowych, w związku z organizacją XI edycji Turnieju Drwali tylko w przypadku i zakresie w
jakim przekazanie tych danych będzie niezbędne dla prawidłowej organizacji współzawodnictwa.
g)
Osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści
przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia.
h)
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji o celu ich przetwarzania, informacji o
odbiorcach innych niż Administrator Danych Osobowych, a jeśli dane osobowe nie pochodzą od jej samej, ma prawo
uzyskać informacje dotyczące źródła tych danych.
i)
Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo w każdym momencie
cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania oraz
usunięcia danych. Cofnięcie zgody lub złożenie któregokolwiek żądania wymienionego wyżej nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody lub złożeniem żądania. Cofniecie zgody na
przetwarzanie lub publikację danych osobowych, złożenie żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub
sprzeciwu wobec przetwarzania będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w XI edycji Turnieju Drwali.
j)
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia XI edycji Turnieju Drwali. Po tym
czasie dane mogą być przetwarzane jedynie do celów archiwizacyjnych, statystycznych oraz sprawozdawczości.
k)
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds.
ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych. Skargi
można składać za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych lub bezpośrednio na adres: Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.
l)
Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, do którego osoba, która wyraża
zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych może wystąpić z wioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych
osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email : inspektor.abi2@gmail.com

