REGULAMIN
akcji „Kilometry w wodzie 60+”
1. CEL AKCJI:
- popularyzowanie pływania;
- propagowanie zdrowego trybu życia;
- uświadomienie roli wody w życiu człowieka, również jako środowiska do uprawiania
ćwiczeń fizycznych.
2. ORGANIZATOR:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu.
3. CZAS TRWANIA AKCJI:
01.10.2022 r. – 15.05.2023 r.
4. ZASADY UCZESTNICTWA
Akcja przeprowadzana jest w czasie godzin ogólnodostępnych na Pływalni Krytej
przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu zgodnie z niniejszym regulaminem.
Akcja skierowana jest do osób w wieku 60+.
Każda osoba (umiejąca pływać) odwiedzająca pływalnię, która wykupiła bilet ma prawo
zgłosić ratownikowi przepłynięty w danym dniu dystans (tym samym włącza się
do akcji). Ratownicy nadzorują prawidłowy przebieg akcji.
Ratownik umieszcza dane osoby oraz pokonany dystans na specjalnej liście uczestników,
która będzie aktualizowana w każdy poniedziałek nowego tygodnia. Przez cały czas
trwania akcji sumuje się przepłynięty dystans każdego uczestnika.
POWODZENIE AKCJI UZALEŻNIONE JEST OD UCZCIWOŚCI UCZESTNIKA
Najlepsi uczestnicy akcji otrzymają nagrody od organizatora.
Bieżące wyniki będą zamieszczane na stronie internetowej OSiR Bytom
www.osir.bytom.pl oraz na profilu Facebook i aktualizowane w każdy poniedziałek.
UWAGA:
Każdy uczestnik sam liczy sobie przepłyniętą ilość basenów, a wychodząc z wody zgłasza
tą ilość dyżurującemu ratownikowi.
5. MIEJSCE:
Pływalnia kryta OSiR,
41-902 Bytom ul. Parkowa 1.
Kontakt:
www.osir.bytom.pl, e-mail: sekretariat@osir.bytom.pl
koordynator: Jaromir Dziedziejko tel. (32) 281 27 70 wew. 43,
e-mail: jaromir.dziedziejko@osir.bytom.pl
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Każdy uczestnik akcji przed wejściem na pływalnię ma obowiązek zapoznania się
z regulaminem korzystania z obiektu oraz przestrzegania jego postanowień.

Każdy uczestnik akcji zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi podpisaną kartę
zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejscowością
oraz własnoręcznym podpisem (załącznik nr 1 do regulaminu).
W akcji uczestniczyć mogą tylko te osoby, których stan zdrowia na to pozwala.
Uczestnik akcji bierze w niej udział na własną odpowiedzialność. Przekazanie
organizatorowi pokonanego dystansu oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter,
zakres i stopień ryzyka jakie wiąże się z uczestnictwem w imprezie, w tym zagrożenie
wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym także
śmierci), dobrowolnie i świadomie zdecydował się podjąć to ryzyko.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Poprzez zgłoszenie się do udziału w akcji, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie
na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez Organizatora
wizerunku uczestnika oraz imienia i nazwiska uczestnika.
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu
"karta zgłoszenia" w związku z uczestnictwem w akcji organizowanym przez Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Bytomiu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz.883).
Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż:
a) administratorem danych osobowych uczestnika akcji Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Bytomiu
b) dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją akcji
Kilometry w wodzie 60+,
c) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom,
d) przysługuje uczestnikowi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania,
1. Każdy uczestnik biorący udział w imprezach/akcjach/konkursach organizowanych
przez OSiR w Bytomiu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora w celach związanych z udziałem w ww. wydarzeniach
oraz podaniem wyników do ogólnej wiadomości, jak również w celach
promocyjnych i dokumentujących imprezę/akcję/konkurs.
2. Informujemy, że Administratorem Pani/a danych osobowych jest Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Bytomiu z siedzibą przy ul. Parkowej 1, 41-902 Bytom.
3. Dane osobowe nie będą nie będą wykorzystywane w innym celu oraz nie będą
udostępniane innym podmiotom.
4. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody
w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo,
przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
5. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: sekretariat@osir.bytom.pl
Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIOWA
Akcja „Kilometry w wodzie” dla osób w wieku 60+

Nazwisko:

Imię:

Data urodzenia:

Miejscowość:

Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala mi na udział w Akcji „Kilometry w wodzie”
dla osób w wieku 60+. Przyjmuję do wiadomości, iż udział w w/w akcji wiążę się
z wysiłkiem fizycznym, pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkiem
i odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych. Jednocześnie oświadczam,
że zapoznałem się z regulaminem oraz akceptuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (Dz. U. Nr 133 pozycja 833)
w związku z uczestnictwem w akcji.

…………………………………………………
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