REGULAMIN ZAWODÓW ROWEROWYCH
PATRONAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY LESKO
Organizator:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
2. Leskie Centrum Edukacji i Sportu
3. UKS „Baszta Bikesport” Lesko
4. Sport Lesko Spółka z o.o.
Data i miejsce:
12.06.2021r. (sobota), w godz. 15.30;
Kompleks sportowy „Aquarius” Lesko, ul. Bieszczadzka 7
Harmonogram zawodów rowerowych:
12 czerwca 2021r. – (sobota)
godz. 15.30 – otwarcie zawodów rowerowych
godz. 15.40 – start pierwszej kategorii
godz. 17.30 – przewidywane uroczyste podsumowanie zawodów.
Cel zawodów:
1. Popularyzacja sportów rowerowych, rekreacji oraz turystyki rowerowej wśród dzieci, młodzieży i osób
dorosłych.
2. Popularyzacja zdrowego stylu życia, życia bez nałogów.
3. Integracja środowiska sportowego w regionie.
Zasady uczestnictwa:
1. Uczestnik przed startem w zawodach rowerowych zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem.
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do dnia 10 czerwca 2021r. telefonicznie – tel.
134699037 lub 605844995 lub 603985049, bądź na adres: educentrum@lesko.pl. Zapisu można także
dokonać w dniu zawodów do godz. 15.00 w biurze zawodów – Kompleks Aquarius. W celu zgłoszenia
należy podać imię i nazwisko oraz rok urodzenia.
3. Wszyscy uczestnicy we własnym zakresie zabezpieczają sprzęt sportowy (rowery).
4. Obowiązkowo każdy uczestnik musi posiadać kask ochronny.
5. Osoby niepełnoletnie przedstawiają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych do udziału
w zawodach, zgodnie z załącznikiem do regulaminu.
6. Wszyscy zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność. Natomiast niepełnoletni
uczestnicy za zgodą rodziców i na ich odpowiedzialność.
7. Za zajęcie w kategoriach wiekowych miejsc 1-3 zawodnicy otrzymują pamiątkowe medale.
Kategorie:
Zawody przeprowadzone zostaną w następujących kategoriach (dziewczęta – chłopcy):
1) do lat 5 (wyścig rowerów biegowych)
2) do lat 7
3) do lat 9
4) do lat 12
5) do lat 15
6) do lat 18
7) powyżej 18 lat.
Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii w przypadku mniejszej liczby zgłoszonych
zawodników.
Trasa zawodów:

Dla uczestników, stosownie do kategorii wiekowych, wyznaczone zostaną trasy przejazdów o nawierzchni:
kostka brukowa, trawa, droga szutrowa, droga polna.
Zasady przeprowadzenia zawodów:
1. Zawody we wszystkich kategoriach rozgrywane są na czas – jazda indywidualna - na wyznaczonych
przez organizatora trasach. Obowiązuje ręczny pomiar czasu.
2. Każdy z zawodników pokonuje trasę dwukrotnie.
3. Zawodnicy klasyfikowani są według osiągniętego czasu. Do końcowej klasyfikacji pod uwagę brany jest
lepszy czas z dwóch przejazdów.
4. Zawodnicy zobowiązani są poruszać się tylko po wyznaczonej trasie. Omijanie, skracanie trasy powoduje
dyskwalifikację w danym przejeździe.
5. Startujący zobowiązany stawić się na linii Start-Meta w ciągu 30 sekund od wywołania przez sędziego
startowego.
6. Przydzielone zawodnikom numery startowe, zawodnicy zobowiązani są umieścić z przodu w widocznym
miejscu.
Sprawy organizacyjne:
1. Wszyscy uczestnicy zawodów rowerowych zobowiązani są do przestrzegania aktualnie obowiązujących
przepisów epidemicznych, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
2. Organizator zabezpiecza obsługę sędziowską.
3. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów.
4. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do przedstawiania zgody rodziców lub opiekunów prawnych na
udział w zawodach rowerowych.
5. Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów rowerowych i nie ponosi odpowiedzialności za szkody
przez nich poniesione.
6. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
7. Organizator zapewnia napoje chłodzące.
8. Dopuszcza się możliwość zmian w regulaminie przed rozpoczęciem zawodów rowerowych.
9. Decyzje w sprawach spornych, nie ujętych w niniejszym regulaminie, podejmuje organizator.
10. Każdy pełnoletni uczestnik zawodów, a w przypadku niepełnoletniego uczestnika - jego rodzice lub
opiekuni prawni, zobowiązany jest do zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania
danych osobowych stanowiącą Załącznik do niniejszego Regulaminu.
11. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych organizator zastrzega sobie prawo odwołania
zawodów.
12. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora zawodów.

W imieniu organizatorów
Tomasz Wojtanowski
Dyrektor Leskiego Centrum Edukacji i Sportu

Lesko, 01.06.2021 r.

Załącznik 1 do regulaminu
Zawodów Rowerowych pod patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z realizacją wymogów 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
(dalej: „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Leskie Centrum Edukacji i Sportu
z siedzibą w Lesku, ul. Parkowa 1.
2. W Leskim Centrum Edukacji i Sportu wyznaczony został Inspektor ochrony danych, z którym
można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@lesko.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. przeprowadzenia Turnieju Rowerowego - Patronat Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
w dniu 12.06.2021 r. - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b. publikacji relacji oraz wyników Turnieju w gazecie „Echo Bieszczadów”, na stronie
internetowej i profilu na Facebook’u Gminy i Miasta Lesko - na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a RODO;
c. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail:
educentrum@lesko.pl. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli Panią/Pana
zidentyfikować.
7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do
pełnoprawnego uczestniczenia w Turnieju. Niewyrażenie zgody, bądź odmowa podania danych
osobowych, nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami.
9. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą pod adresem 00-193 Warszawa,
ul. Stawki 2, adres email: kancelaria@uodo.gov.pl.
10. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być:
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych z Leskim Centrum Edukacji i Sportu przetwarzają dane osobowe;
c. w zakresie wizerunku oraz wyników turnieju – redakcja gazety „Echo Bieszczadów”,
Facebook oraz potencjalnie każda osoba przeglądająca gazetę „Echo Bieszczadów” oraz
stronę internetową i profil na Facebook’u Gminy i Miasta Lesko.
11. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.

Załącznik Nr 2 do regulaminu
Zawodów Rowerowych pod patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


wyrażam zgodę

nie wyrażam zgody

na przetwarzanie przez administratora Leskie Centrum Edukacji i Sportu z siedzibą w Lesku, ul. Parkowa 1, danych
osobowych w celu przeprowadzenia i wykonania relacji z Zawodów Rowerowych pod patronatem Burmistrza Miasta
i Gminy Lesko 12.06.2021 r.


wyrażam zgodę

nie wyrażam zgody

na upublicznienie mojego wizerunku przez administratora danych Leskie Centrum Edukacji i Sportu z siedzibą w Lesku,
ul. Parkowa 1, w celu przeprowadzenia i wykonania relacji z Zawodów Rowerowych pod patronatem Burmistrza Miasta
i Gminy Lesko 12.06.2021 r.
 Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 Zapoznałem(-am) 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.
 Oświadczam, że podejmuję na własną odpowiedzialność ryzyko związane ze startem w tym turnieju. W związku
z powyższym nie będę miał żadnych roszczeń w stosunku do organizatora ww. Turnieju w razie wystąpienia
jakiegokolwiek negatywnego następstwa udziału w zawodach, a w szczególności nieszczęśliwego wypadku.
 Oświadczam, że jestem, zdrowy i mogę brać udział z Zawodach Rowerowych pod patronatem Burmistrza Miasta
i Gminy Lesko. w dniu 12.06.2021 r. w Lesku.
………………………………………………………
czytelny podpis
Dotyczy uczestników niepełnoletnich
 Wyrażam zgodę na udział syna/córki…………………………………….. w Zawodach Rowerowych pod patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w dniu 12.06.2021 r.
 , w dniu 12.06.2021 r. Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udział w ww.
turnieju. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów w stanach zagrażających życiu lub
zdrowiu mojego dziecka.
 Jako rodzice (opiekunowie prawni) podpisanej(ego) małoletniej(ego) ……………………………………… aprobujemy
wyrażoną przez nią/niego zgodę na przetwarzanie danych osobowych
………………………………………………………
podpisy rodziców/opiekunów prawnych

