REGULAMIN
MAŁOPOLSKIE ZAWODY MODELI HALOWYCH
– ŁOSOSINA DOLNA 2020
ORGANIZATOR:

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
GMINY ŁOSOSINA DOLNA
STOWARZYSZENIE
„DOLINA INICJATYW”

I. CELE KONKURSU:
• Propagowanie myśli technicznej dzieci i młodzieży.
• Kultywowanie i popularyzacja tradycji modelarskich.
• Rozbudzenie zainteresowania modelarstwem.
II. MIEJSCE I TERMIN:
• Zawody odbędą się w Sali widowiskowej w Centrum Kultury i Promocji Gminy
Łososina Dolna, 33-314 Łososina Dolna 400
• Termin: sobota 22.02.2020 godz. 8:00 - 16:00
III. UCZESTNICY:
Dzieci i młodzież z województwa małopolskiego w dwóch kategoriach wiekowych:
• F1N młodzików urodzonych
• F1N juniorów młodszych
• F1N junior
• F1N senior

IV. ZASADY UCZESTNICTWA:
• Zawody zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi przepisami „Systemu
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w modelarstwie lotniczym i
kosmicznym”.
• Rekrutacja zawodników odbędzie się zgodnie z kolejnością zgłoszeń do
zawodów (Karta zgłoszeniowa stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) należy
dostarczyć kartę zgłoszeniową pocztą, mailem ckip@lososina.pl lub osobiście
do biura Stowarzyszenia Dolina Inicjatyw, 33-314 Łososina Dolna 400 (pokój 206)
do dnia 17.02.2020 r.
• Nie obowiązuje podział na grupy dziewcząt i chłopców.
• Punktacja tylko indywidualna zgodnie z oceną sędziowską.

V. JURY:
Konkurs będzie oceniać jury w składzie:
• Sędzia główny:
• 2 Sędziów pomocniczych
VI. NAGRODY:

Organizator przewiduje nagrody za zajęcie I, II, III miejsca w czterech kategoriach:
• puchary,
• dyplomy,
• nagrody rzeczowe,
• nagroda dodatkowa za najlepszy wynik - loty widokowe nad Jeziorem
Rożnowskim i Gminą Łososina Dolna.
VII. ZASADY ORGANIZACYJNE
• Zawody odbędą się wg następującego programu:
• 8:00 – 9:00 – rejestracja zawodników, loty treningowe,
• 9:00 – 9:10 – uroczyste otwarcie zawodów,
• 9:10 – 15-10 – loty konkursowe,
• 15:20–16:00 – zakończenie zawodów, wręczenie nagród.
• Przy wejściu na halę obowiązuje wszystkich zmiana obuwia na obuwie
sportowe.
• Osoby towarzyszące nie mogą wchodzić na płytę hali w czasie trwania
konkurencji, a jedynie przebywać na miejscach przeznaczonych dla
publiczności.
• W przypadku osób niepełnoletnich, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany
poczekać do momentu ukończenia zawodów, aby odebrać osobę niepełnoletnią.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie, które oddalą
się od miejsca prowadzenia zawodów.
• Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych
wypadków oraz nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, które
nastąpią bez winy prowadzących zawody lub osób z ramienia Organizatora.
• Uczestnicy zawodów odpowiadają za szkody wyrządzone na terenie Centrum
Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna oraz na terenie innych obiektów, gdzie
będą prowadzone zawody.
• Akceptując regulamin uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań
zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach.
• Zgłoszenie udziału w Zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
nieodpłatne prawo do zapisu udziału dowolną techniką i wykorzystywanie
zapisanego materiału do celów edukacyjnych i popularyzatorskich, oraz
publikacji.
• Udział w zawodach jest bezpłatny.
• Uczestnicy Zawodów przyjeżdżają na koszt własny.
• Uczestnicy oraz osoby towarzyszące zobowiązane są do
przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie

organizacji miejsca Zawodów.
• Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy od Organizatora.
• Na zawody należy dostarczyć podpisane oświadczenie znajdujące się w
załączniku.
• Dane dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w treści regulaminu.
• Zgłoszenie do udziału w Zawodach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
• Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian
Regulaminu, jeżeli jest to uzasadnione celem Zawodów i nie wpłynie na
pogorszenie uczestnictwa w Zawodach.

Organizatorzy

§
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 13 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) („RODO”),
administratorem danych osobowych uczestników, udostępnionych w ramach procedury rejestracyjnej i
uczestnictwa w zawodach jest Stowarzyszenie „Dolina Inicjatyw” z siedzibą w 33-314 Łososina Dolna 400,
NIP 7343540550, REGON 364761197.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zawodów, a także do ich odwołania.

Uczestnicy zostaną poinformowani o ewentualnych zmianach co najmniej 1 dzień przed terminem
planowanych zawodów chyba że powodem odwołania są nieprzewidziane zdarzenia losowe.
3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia

konkursu, a także w celach promocyjnych.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych

oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

sprostowania danych,
usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania danych,
przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu,
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

a)
b)
c)
d)

imię i nazwisko
data urodzenia
adres e-mail
numer telefonu

7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.
8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach

konkursu.
9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

i nie będą poddawane profilowaniu.
10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów

przewidzianych przepisami prawa.
11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych

celów.
12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń

oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator
wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z
uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu
przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie
wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z
przetwarzaniem danych wynikające z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny
sposób przetwarzanych.

