
ZARZĄDZENIE NR 0050.0416.2021
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE

z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu rozgrywek Skata organizowanych w ramach wydarzeń sportowych
z okazji 30-lecia odrodzenia Gminy Ornontowice.

Na  podstawie  art. 33 ust. 3  w związku  z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy  z dnia  8 marca  1990 o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378.)

zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć  regulamin  rozgrywek  Skata  organizowanych  w ramach  wydarzeń  sportowych
z okazji 30-lecia odrodzenia Gminy Ornontowice.

§ 2. Regulamin rozgrywek Skata stanowi załącznik dla zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ornontowice

mgr Marcin Kotyczka

Id: 9280E5D3-946A-404C-A709-3B705912EF72. Ogłoszony Strona 1



Załącznik do zarządzenia Nr 0050.0416.2021

Wójta Gminy Ornontowice

z dnia 12 maja 2021 r.

REGULAMIN

rozgrywek Skata organizowanych w ramach wydarzeń sportowych
z okazji 30-lecia odrodzenia Gminy Ornontowice.

1. ORGANIZATOR:

Gmina Ornontowice.

2. CEL:

- Integracja lokalnej społeczności poprzez sport.

- Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.

- Popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji.

3. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK:

5  czerwca  2021 r.,  sobota,  godz.  10:00  -  Zespół  Szkolno-Przedszkolny  w Gminie  Ornontowice  -  sala
gimnastyczna – segment B.

4. UCZESTNICY:

Uczestnikami  mogą  być  osoby  pełnoletnie  mieszkające,  uczące  się  bądź  pracujące  na  terenie  Gminy
Ornontowice.

5. ZGŁOSZENIE UCZESTNIKÓW:

Zgłoszeń  należy  dokonywać  do  05.06.2021 r.  osobiście  w Urzędzie  Gminy  Ornontowice  pokój  414 lub
telefonicznie pod nr tel. 32 33 06 232 w godzinach pracy Urzędu bądź w dniu zawodów do go godz. 9:45.

Dokumenty zgłoszeniowe to:

- deklaracja uczestnictwa zawodnika (załącznik nr 1)

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku (załącznik nr 2)

Zawodnicy którzy nie dostarczą dokumentów  w wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczeni do gry.

Zgłoszenie udziału w zawodach jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

6. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

Uczestnictwo jest uzależnione od wcześniejszego potwierdzenia swej obecności.

Organizator ma prawo nie dopuścić zawodnika do zawodów.

Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika z zawodów.

Zawody rozegrane zostaną w systemie 3 serie po 18 rozdań.

Turniej zostanie rozegrany kartami do gry wg wzoru tradycyjnego (śląskiego).

Turniej zostanie rozegrany zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Gry w Skata oraz zgodnie z zasadami
i Regulaminami obowiązującymi w PZSkat.

Klasyfikacja turnieju indywidualna - dotyczy wszystkich startujących w turnieju.
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Kwestie sporne dotyczące w/w regulaminu i sposobu prowadzenia zawodów rozstrzygają Organizatorzy.

O sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.

7. ORGANIZATOR ZAPEWNIA: 

- Nagrody,

- Odpowiednie warunki do przeprowadzenia zawodów sportowych.

8. BEZPIECZEŃSTWO 

Każdy uczestnik  ma obowiązek  samodzielnego  wyposażenia  się  w materiały  ochrony  osobistej  (maseczki,
jednorazowe rękawiczki itp.).

Organizatorzy zawodów wyznaczą miejsca z płynem do dezynfekcji rąk.

Organizatorzy mają obowiązek w przypadku zarażenia SarsCoV-2 udostępnić listę uczestników i pracowników
odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Organizator ma prawo w stosunku do wszystkich Uczestników imprezy wymagać zastosowania się do jego
wytycznych podyktowanych względami sanitarnymi.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

Deklaracja uczestnika w wydarzeniu sportowym

Jan niżej podpisana/y.................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika zawodów)

deklaruję uczestnictwo w rozgrywkach Skata

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:

- zapoznałam/em się i akceptuję regulamin,

- mieszkam, uczę się bądź pracuję na terenie Gminy Ornontowice.

............................., dnia....................................2021

..........................................................
czytelny podpis 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu

Ogólna klauzula informacyjna:

1. Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Gmina Ornontowice reprezentowana
przez Wójta Gminy Ornontowice z siedzibą w Urzędzie Gminy w Ornontowicach, ul. Zwycięstwa 26 A, 43-178
Ornontowice, tel. +48 32 33 06 200, faks +48 32 33 06 214, e-mail: ug@ornontowice.pl. 

2. Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z którym  może  się  Pani/Pan  skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@ornontowice.pl

b) pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Dane osobowe Pana/Pani  i/lub Pana/Pani  dziecka:  (imię,  nazwisko,  data  urodzenia)  będą  przetwarzane
będą  w celu  organizacji,  przeprowadzenia  i promocji  wydarzeń  sportowych  w celu  wykonania  zadania
realizowanego w interesie publicznym wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Wizerunek Pana/Pani i/lub dziecka będzie przetwarzany na podstawie udzielonej zgody.

4. Dane  osobowe  podane  przez  Pana/Panią  przekazywane  będą  tylko  podmiotom  uprawnionym  do  ich
przetwarzania  na  podstawie  przepisów  prawa  lub  stosownych  umów  podpisanych  z Administratorem
i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.

5. Dane osobowe podane przez Pana/Panią przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji celu,
do  momentu  przedawnienia  roszczeń  oraz  obowiązkowy  okres  przechowywania  dokumentacji,  ustalany
zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. W  zakresie  przewidzianym  przepisami  prawa  posiada  Pani/Pan  prawo  do  dostępu  do  swoich  danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych (imię i nazwisko, data urodzenia) jest konieczne
dla wzięcia udziału w zawodach.

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

Ja, …………………………………………………..

Wyrażam  zgodę/nie  wyrażam  zgody* na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  (wizerunek
zarejestrowany  w trakcie  zawodów  tenisa  stołowego)  przez  Gminę  Ornontowice  jako  Administratora,
reprezentowaną przez Wójta Gminy Ornontowice z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 26 A, 43-178 Ornontowice,
danych osobowych moich. Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: strony internetowe (www.ornontowice.pl,
www.bip.ornontowice.pl   ), portale społecznościowe (Facebook  www.facebook.com/Ornontowice/   , Youtube
www.youtube.com/user/GminaOrnontowice/),  gazety:  „Głos  Ornontowic"  oraz  inne  tytuły  prasowe/portale
internetowe, do których Urząd Gminy Ornontowice wysyła materiały promocyjne. Zdjęcia mogą być również
przekazywane do jednostek organizacyjnych gminy.

Oświadczam,  że  wykorzystanie  wizerunku  zgodnie  z niniejszą  zgodą  nie narusza  moich  dóbr  osobistych
zgodnie z art. 24 Kodeksu Cywilnego ani innych praw moich.

……………….., dnia…………….2021 r.                    

………………………………………….…………
                                                                                                                                                                                                              (Czytelny podpis uprawnionej do podpisu osoby fizycznej)
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