
Regulamin  

VI Gminnego SKATINGU 

Jeździmy na rolkach 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

a. ORGANIZATORZY: Dom Kultury w Gostyni 

b. PATRONAT HONOROWY: WÓJT GMINY WYRY 

 

II. CEL ZAWODÓW: 

Celem imprezy jest popularyzacja i upowszechnienie aktywnego spędzania wolnego czasu na rolkach 

oraz integracja Mieszkańców Wyr i Gostyni. 

 

III. MIEJSCE I TERMIN: 

a. Impreza odbędzie się dnia 19 czerwca 2021r. (sobota)  na boisku betonowym za budynkiem 

Szkoły Podstawowej w Gostyni. 

b. Otwarcie imprezy planowane jest na godzinę 10:00. 

c. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania imprezy z przyczyn od 

niego niezależnych. 

d. Wstęp wolny. 

 

IV. DANE OSOBOWE 

a. Uczestnictwo w imprezie wiąże się z podaniem prawdziwych danych osobowych (imię i nazwisko), 

a w przypadku osób niepełnoletnich również imienia i nazwiska rodzica/ opiekuna prawnego (zgoda 

do pobrania ze strony www.dkgostyn.pl) 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

a. Uczestnikami imprezy mogą być mieszkańcy Gminy Wyry, zgłoszenia w dniu zawodów  

u organizatora.  

b. Wszyscy uczestnicy imprezy startują na własne ryzyko i odpowiedzialność. Zaleca się 

ubezpieczenie NW we własnym zakresie. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za skutki 

ewentualnych nieszczęśliwych wypadków podczas imprezy, ani też nie biorą odpowiedzialności za 

utracone bądź zniszczone wartościowe rzeczy (w tym sprzęt). 

c. Wszystkich uczestników obowiązuje jazda w kasku ochronnym i ochraniaczach. Uczestnicy biorący 

udział w imprezie winni posiadać własny sprzęt. 

d. Osoby niepełnoletnie powinny się znajdować pod opieką rodziców bądź pełnoletnich opiekunów – 

wymagana jest zgoda na udział w imprezie (druk zgody można pobrać ze strony www.dkgostyn.pl). 

e. Obowiązkiem zawodnika jest przestrzeganie regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie uzasadnia 

jego nieprzestrzegania.  

f. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać zarządzeń instruktorów.  

g. Koszty organizacyjne pokrywa organizator (Dom Kultury z siedzibą w Gostyni, przy ul. 

Pszczyńskiej 366). 

h. Weryfikacja zgłoszeń odbędzie się w godz. 9:30 – 10:00 

g. Każdy z uczestników w momencie zgłoszenia się do uczestnictwa w imprezie poświadcza fakt 

zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu. 

 

VI. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz dokonywanie w nim zmian przysługuje 

organizatorom zawodów.  

Informacji w sprawie imprezy udziela Pan Janusz Ćmiel 500-266-732 – Dom Kultury 

w Gostyni.  

 

 

 

 



 

VI. KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 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) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych/ oraz danych osobowych Dziecka jest Dom 

Kultury z siedzibą przy ul. Pszczyńskiej 366, 43 – 176 Gostyń. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem  

e-mail sekretariat@dkgostyn.pl lub pod nr telefonu 32 218700. Możliwy jest też kontakt 

bezpośredni: iod@dkgostyn.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dziecka przetwarzane będą w celu  uczestnictwa 

w imprezie: VI Gminny SKATING JEŹDZIMY NA ROLKACH, na podstawie wyrażonej 

przez Panią/Pana zgody.  

4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz 

w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 

momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla celów ochrony 

danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana bądź 

dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych 

spowoduje niemożność uczestnictwa w imprezie: VI Gminny SKATING JEŹDZIMY NA 

ROLKACH. 

 

…………………………………………………… 
Miejscowość, data

 

…………………………………………………………………….. 
(czytelny podpis osoby pełnoletniej / rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

 

 

Organizatorzy: 

Dom Kultury w Gostyni  
 

 

 

 

mailto:iod@dkgostyn.pl

