REGULMIN ZAWODÓW KAJAKARSKICH
Cel imprezy:
Zawody kajakarskie to zorganizowane wydarzenie w ramach Dni Gminy Gruta 2018
(25-26.08.2018), gdzie podstawowym środkiem działania programowego jest aktywność
ruchowa i kulturalno-rozrywkowa. Dodatkowym aspektem jest promocja walorów
krajobrazowych gminy Gruta.
Organizator:
Wójt Gminy Gruta Halina Kowalkowska
Miejsce i termin imprezy:
Plaża nadjeziorem Gruckie Duże, dnia 26 sierpnia 2018 r. początek zawodów o godzinie
12:00. Przewidywany czas zakończenia imprezy 14:00.
Zawodnik:
Impreza skierowana jest do osób pełnoletnich, które zechcą wziąć udział w konkurencjach
imprezy.
Koordynator i sędzia
Mariusz Kurkus
Pomoc organizatorowi w zakresie bezpieczeństwa zawodów zapewniają:
PSP Grudziądz, OSP Gruta
Warunki uczestnictwa:
1.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, udział w zawodach jest

dobrowolny.
2.

Każdy uczestnik musi okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

3.

Wszyscy uczestnicy muszą podpisać na miejscu stosowne oświadczenie.

4.

Udział w zawodach może wziąć każda dorosła osoba – bez względu na płeć,

umiejętności i doświadczenie kajakarskie.
5.

Uczestnicy startują obowiązkowo w kamizelkach asekuracyjnych.

6.

Zapisyna zawody trwają do 24.08.2018 r. (piątek) oraz w dniu zawodów w godzinach

od 11.00 na plaży przy jeziorze Gruckim Dużym.
7.

Uczestnik zawodów musi być trzeźwy

8.

Zawody zostaną rozegrane w duchu Fair-Play

9.

Wszyscy zawodnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na bezpłatną publikację

ich wizerunku (w tym zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady) oraz wyników i danych

osobowych w relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach oraz materiałach
promocyjnych Organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów.
Wszyscy zawodnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych

10.

osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych
Organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów.
W czasie trwania zawodów uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób

11.

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych, sędziów i osób działających w
imieniu Organizatora.
Zawody o Puchar Wójta Gminy Gruta rozegrane zostaną w następujących kategoriach:
1. Kobiety
2. Mężczyźni
Dystans około 100m.
Formuła w zależności od liczby zawodników (np. biegi eliminacyjne, półfinały,
finały)
Bezpieczeństwo:
1. Informacje ogólne
a) Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie
odpowiada za zawodników, ani osoby trzecie.
b) Organizator ubezpiecza uczestników zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
c) Wszyscy zawodnicy przestrzegać muszą zasad ustalonych przez Organizatoraoraz zasad
bezpieczeństwa związanych z poruszaniem się na wodzie.
d) Każdy uczestnik ZAWODÓW KAJAKARSKICH zobowiązany jest do pływania podczas
rywalizacji na wodzie w poprawnie założonej kamizelce asekuracyjnej.
e) Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać „Oświadczenie”, w którym oświadcza, że
bierze

udział

w

zawodach

na

własną

odpowiedzialność

i

ryzyko

oraz,

że

zostałpoinformowany o sposobie zabezpieczenia imprezy.
2. Warunki atmosferyczne
a) Zawody odbywają się zasadniczo bez względu na warunki atmosferyczne
b) W trosce o bezpieczeństwo zawodników Organizator ma prawo do:
- w przypadku zmiany warunków atmosferycznych lub stanu wody - skrócenia,
zmiany lub nawet odwołanie części zawodów
- w przypadku drastycznego załamania pogody - odwołania zawodów
c) Zaistnienie któregokolwiek z powyższych zdarzeń może wpłynąć na klasyfikacjęi
Organizator podejmie w takiej sytuacji odpowiednie decyzje.

3.Procedury w razie wypadku
a) Jeżeli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia należy zgłosić to do Organizatora
b) Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy innemu zawodnikowi lub
osobom trzecim w razie wypadku.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami i regulaminem udziału w zawodach
kajakarskich organizowanych przez Wójta Gminy Gruta w ramach Dni Gminy Gruta 2018 r.
Biorę udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko. Jestem świadomy/a,
że ponoszę również odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe wyrządzone przez siebie.
Zostałem/am poinformowany /a o sposobie zabezpieczenia imprezy oraz zapoznałem
się z klauzulą informacyjną RODO.

……………………………………….
Data

…………………………………………
Podpis

Zał. 1
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku 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,
dalej zwanego „RODO”) informujemyo zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
W związku z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 RODOinformujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Gruta. Obsługę Gminy Gruta
prowadzi Urząd Gminy w Grucie, Gruta 244, 86-330 Mełno.
2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (Wójt Gminy) powołał Inspektora
Ochrony Danych (IOD)Pana Łukasza Gąsiorek.Z IOD można kontaktować się pod adresem
mail IOD@lesny.com.pl.
3. Do zakresu działania samorządu gminy należy wykonywanie zadań publicznych
o charakterze gminnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji
rządowej. Realizacjazadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy oraz zadań
wynikającychz przepisów prawa oraz Statutu Gminy, a w szczególności z ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. 2017.1875). jest podstawą przetwarzania
Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym
zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych
sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom.
Podstawą przekazania/powierzenia danych są wyłącznie przepisy prawa (np. wymiar
sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych
funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub
właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy
powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego
i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Gruta przechowywane będą przez okres
niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami
archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2017.1257 z późn. zm.) i ustawę z dnia
14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.Dz.U.2018.217), w tym
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: dostępu
do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego na niezgodnez RODO
przetwarzanie Państwa danych osobowychZ powyższych uprawnień można skorzystać
w siedzibie Administratora, pisząc na jego adres lub drogą elektroniczną kierując
korespondencję na adres IOD@lesny.com.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy w Grucie,
podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych
przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy lub realizacji usługi.
O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub
dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych,
informowani Państwo będziecie przez Referaty merytoryczne Urzędu Gminy w Grucie.
10.Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych w celu zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.

