REGULAMIN
KONKURSU SPRAWNOŚCIOWEGO
III Turniej Sołectw Gminy Rejowiec Fabryczny
Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady, zakres i warunki
uczestnictwa w Konkursie.
§1
Organizatorzy Konkursu
1. Organizatorami Konkursu sprawnościowego III Turniej Sołectw Gminy Rejowiec
Fabryczny
(zwany
dalej
Konkursem)
są:
Gminny
Ośrodek
Kultury
im. R. Kapuścińskiego w Pawłowie, KGW Jazgot w Lisznie oraz Gmina Rejowiec
Fabryczny.
§2
Termin i miejsce Konkursu
1. Konkurs odbędzie się dnia 22 sierpnia 2021r. podczas Dożynek Gminno –
Parafialnych w Lisznie na placu przy Świetlicy Wiejskiej.
2. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi tego samego dnia
bezpośrednio po zakończeniu wszystkich konkurencji.
§3
Cel Konkursu
Celem Konkursu jest integracja mieszkańców Gminy Rejowiec Fabryczny,
upowszechnianie aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród lokalnej
społeczności, propagowanie rywalizacji sportowej w duchu fair play wśród
mieszkańców Gminy Rejowiec Fabryczny, kształtowanie właściwych postaw
zawodników i kibiców, kształtowanie emocjonalnych więzi ze swoim regionem,
promocja miejscowości.
§4
Uczestnicy Konkursu
1. Do udziału w Konkursie zapraszamy po jednej Drużynie z każdego Sołectwa.
2. Warunkiem zakwalifikowania Drużyny do Konkursu jest jej 4-osobowy skład
mieszany (2 kobiety, 2 mężczyzn), bez względu na stopień pokrewieństwa. W skład
Drużyny mogą wejść tylko mieszkańcy danego Sołectwa. Drużyna musi posiadać
nazwę.
3. Uczestnicy biorą udział w Konkursie na własny koszt i na własną odpowiedzialność.

§5
Warunki Konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie poprawnie wypełnionego
Formularza zgłoszeniowego Drużyny wraz z Oświadczeniem i Klauzulą informacyjną
(Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) do dnia 19 sierpnia br. na adres
gokpawlow@op.pl
2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Kolejność udziału Drużyn w konkurencjach zostanie określona na podstawie
alfabetycznej listy nazw Drużyn.
§6
Konkurencje
Kobieca siła
Konkurencja na czas dla pary (kobieta + mężczyzna z Drużyny). Zadanie będzie
polegało na przewiezieniu w taczce mężczyzny przez kobietę. Para, która pokona
wyznaczony odcinek w jak najkrótszym czasie otrzyma 3 punkty, druga – 2 punkty,
trzecia – 1 punkt.
Zakręcone bioderka
Konkurencja na czas dla mężczyzny. Zadanie będzie polegało na jak najdłuższym
utrzymaniu kręcącego się hula hop na biodrach przez wyznaczonego przez Drużynę
mężczyznę. Pan z najwyższym czasem otrzyma 3 punkty, drugi – 2 punkty, trzeci 1 punkt.
Wałek nie tylko do ciasta
Konkurencja na celność kobiety. Zadanie będzie polegało na rzucaniu wałkiem do celu
przez wyznaczoną przez Drużynę kobietę. Każda uczestniczka będzie miała trzy próby.
Pani z najwyższą liczbą trafień otrzyma 3 punkty, druga – 2 punkty, trzecia – 1 punkt.
Żabka
Konkurencja na zwinność dla mężczyzny. Zadanie będzie polegało na wykonaniu jak
największej ilości skoków na skakance tzw. żabką (nogi złączone, ramiona i plecy
wyprostowane) w czasie 20 sekund bez przerywania przez mężczyznę wyznaczonego
przez Drużynę. Podczas wykonywania zadania należy głośno liczyć skoki. Uczestnik
z najwyższą liczbą skoków otrzyma 3 punkty, drugi – 2 punkty, trzeci – 1 punkt.
Jak sobie pościelesz
Konkurencja na czas dla pary (kobieta + mężczyzna z Drużyny). Zadanie będzie
polegało na jak najszybszym obleczeniu pościeli przez parę wytypowaną przez
Drużynę. Para, która wykona zadanie w najkrótszym czasie otrzyma 3 punkty, druga –
2 punkty, trzecia – 1 punkt.
§7
Komisja Konkursowa
1. Poszczególne konkurencje konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa
powołana przez Organizatora.

2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i wiążąca i nie podlega procedurze
odwoławczej.
§8
Kryteria oceny
1. Konkurencje, w których zadania wykonywane będą na czas będą oceniane na
podstawie najlepszego uzyskanego wyniku przez uczestnika z danej Drużyny.
2. W każdej konkurencji można uzyskać od 1 do 3 punktów.
3. Maksymalna liczba punków do zdobycia przez Drużynę we wszystkich
konkurencjach wynosi 15.
4. Wygrywa Drużyna, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
5. W sytuacji równej liczby punków uzyskanych przez dwie lub więcej Drużyn
przewidziano dogrywkę polegającą na jak najszybszym nakręceniu 5 nakrętek na śrubę
przez kobietę z danej Drużyny.
§9
Nagrody
1. Komisja Konkursowa spośród wszystkich Drużyn biorących udział w Konkursie
wyłoni 3 zwycięzców (I, II, III miejsce).
2. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, zaś wszystkie Drużyny biorące udział
w Konkursie pamiątkowe dyplomy.
3. Nagrody zostaną wydane bezpośrednio po zakończeniu Konkursu podczas Dożynek
Gminno – Parafialnych w Lisznie.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje
Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i wniesienia zmian w Regulaminie.
3. Regulamin dostępny na profilach Facebook GOK w Pawłowie, KGW Jazgot
w Lisznie i Gminy Rejowiec Fabryczny oraz stronie internetowej Urzędu Gminy
w Rejowcu Fabrycznym www.ug.rejowiec.pl
4. Kontakt do Organizatora: Gminny Ośrodek Kultury im. R. Kapuścińskiego
w Pawłowie, tel. 663 631 430
§ 11
Załączniki do Regulaminu
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy Drużyny wraz z Oświadczeniem i Klauzulą
informacyjną

Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu sprawnościowego
III Turniej Sołectw Gminy Rejowiec Fabryczny

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DRUŻYNY
III Turniej Sołectw Gminy Rejowiec Fabryczny
Nazwa zgłoszonej Drużyny reprezentującej sołectwo, imię i nazwisko lidera Drużyny,
telefon kontaktowy:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Skład osobowy Drużyny (imię i nazwisko, wiek, płeć):
1 ………………………………………………………………………………………….
2 ………………………………………………………………………………………….
3 ………………………………………………………………………………………….
4 ………………………………………………………………………………………….

………..………………...……………….
(data i czytelny podpis lidera Drużyny)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Kultury im. R. Kapuścińskiego w Pawłowie ,
Urząd Gminy w Rejowcu Fabrycznym, KGW Jazgot w Lisznie mojego wizerunku oraz imienia i
nazwiska jako podpisu pod opublikowanym zdjęciem, zarejestrowanego podczas Konkursu III Turniej
Sołectw Gminy Rejowiec Fabryczny oraz nieodpłatne wykorzystanie przez Współadministratorów mojego wizerunku poprzez umieszczenie tych zdjęć, na profilach FB GOK w Pawłowie, FB Gminy
Rejowiec Fabryczny, FB KGW Jazgot w Lisznie oraz stronie internetowej Urzędu Gminy w Rejowcu
Fabrycznym, zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w
celach promocji i działań marketingowych podejmowanych w związku z organizacją Konkursu.

....................................................
(miejscowość, data)

..……………...........……………....................………................
(podpisy wszystkich uczestników Konkursu)

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla uczestnika Konkursu sprawnościowego III Turniej Sołectw Gminy Rejowiec Fabryczny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz 2 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) informuje się, że:
1. Współadministratorami, którzy odpowiadają za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, są:
a) Gminny Ośrodek Kultury im. R. Kapuścińskiego w Pawłowie, ul. Lubelska 23a, 22-170
Rejowiec Fabryczny;
b) KGW Jazgot w Lisznie, Liszno 57, 22-170 Rejowiec Fabryczny;
c) Urząd Gminy w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny;
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych Gminnego Ośrodka Kultury im. R. Kapuścińskiego w
Pawłowie email: iod@zeto.lublin.pl; .
3. Dane będą przetwarzane w celu: organizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz promocji
wydarzenia.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonanie zadania w ramach sprawowania władzy publicznej oraz w zakresie danych
przetwarzanych na podstawie zgody (wizerunek) art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Dane będą udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla współorganizatorów Konkursu.
6. Dane w postaci wizerunku będą upubliczniane na profilu FB GOK w Pawłowie, FB Jazgot w
Lisznie, FB Gminy Rejowiec Fabryczny oraz ich stronie internetowej.
7. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. W przypadku danych
przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania.
8. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do
ich usunięcia (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody).
9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na wizerunek w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Cofnięcie zgody można zrealizować poprzez przesłanie informacji na adres mail:
iod@zeto.lublin.pl; lub adres siedziby Współadministratorów;
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul.
Stawki 2, Warszawa.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Dane w postaci wizerunku są dobrowolne i brak zgody na ich
przetwarzanie nie ma wpływu na uczestnictwo w Konkursie.

