
 

REGULAMIN WYDARZENIA  

 pn. „II GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ” 

Kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sułkowicach 

16 lipca 2022 r. 

 

 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w trakcie trwania „II Gminnego Turnieju Piłki Siatkowej” w Sułkowicach, który odbędzie 

się dnia 16 lipca 2022r. w Sułkowicach na kompleksie sportowym przy Szkole Podstawowej nr. 2 w Sułkowicach w 

godzinach 9:30 – 19:00. 

 

2. Organizatorami wydarzenia są: Urząd Miejski w Sułkowicach,  Szkółka Piłkarska Gościbia Sułkowice oraz grupa Plażówka 

Sułkowice. 

 

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania wydarzenia będą przebywać na terenie,  

na którym prowadzone jest wydarzenie. Każda osoba przebywająca na terenie w czasie trwania Imprezy, zobowiązana 

jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu. 

 

4. Wejście na teren, na którym odbywa się wydarzenie jest równoznaczne z akceptację Regulaminu. 

 

5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas wydarzenia poprzez określenie zasad zachowania  

się osób na nim obecnych i korzystania przez nie z terenu oraz urządzeń na którym prowadzone jest wydarzenie.  

 

6. Zasady rozgrywek siatkarskich określa odrębny regulamin.  

 

7. Wydarzenie ma charakter otwarty, a wstęp na nie jest bezpłatny. 

 

8. Dzieci mogą uczestniczyć w Wydarzeniu, pod warunkiem obecności osoby dorosłej, która bierze za nie odpowiedzialność. 

 

9. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie wydarzenia obowiązani są zachowywać się  

w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz 

stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatorów. 

 

10.  Podczas korzystania z urządzeń technicznych (tj. dmuchańce, ścianka wspinaczkowa, urządzenia speed-ball) uczestnicy 

obowiązani są  stosować się do zaleceń osób obsługujących te urządzenia. 

 

11.  W czasie trwania pokazów widzowie obowiązani są przebywać wyłącznie w miejscach przeznaczonych  

dla publiczności.  

 

12.  Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w wydarzeniu osobie zachowującej się niezgodnie z ustalonymi zasadami,  

w tym w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających.  

 

13.  Na terenie obiektu na którym odbywa się wydarzenie obowiązuje zakaz wjazdu samochodami, motocyklami, quadami,  

za wyjątkiem służb ratowniczych oraz Organizatorów. Parking dla uczestników znajduje się przy Szkole Podstawowej nr 2  

w Sułkowicach oraz przy drodze powiatowej na ul. Sportowej. 

 

14.  Na terenie wydarzenie obowiązuje całkowity wnoszenie wszelkich materiałów lub przedmiotów niebezpiecznych,  

w szczególności broni, petard, zimnych ogni, rac, noży oraz używania otwartego ognia. 

 

15.  Na terenie wydarzenie obowiązuje całkowity zakaz śmiecenia oraz pozostawiania resztek jedzenia i picia.   

 

16.  Dane osobowe i wizerunkowe są przetwarzane  na podstawie art. 6 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),  zwanym dalej w skrócie RODO. 

 

 



 

17.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I OCHRONA WIZERUNKU PODCZAS WYDARZENIA. 

 

17.1. Organizator utrwala na nośnikach elektronicznych, optycznych lub papierowych przebieg wydarzenia dla celów 

dokumentacji oraz promocji  wydarzenia oraz Organizatora. 

 

17.2. Wizerunek osób przebywających na terenie wydarzenia może zostać utrwalony na dowolnych nośnikach  

a następnie rozpowszechniany  przez wszelkiego rodzaju środki przekazu dla celów dokumentacyjnych, 

sprawozdawczych,  promocyjnych itp. na potrzeby wszelkich mediów istniejących obecnie, w szczególności: prasy, 

telewizji, video, internetu, materiałów reklamowych. Wizerunek może być również utrwalony i rozpowszechniony 

przez osoby trzecie, za których Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Dane wizerunkowe są przetwarzane na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Udział w wydarzeniu i wejście na jego teren jest równoznaczny z wyrażeniem 

zgody i akceptacją REGULAMINU. 

 

17.3. Dane osobowe dotyczące uczestników wydarzenia lub ich opiekunów prawnych oraz trenerów, a także dane 

pracowników Organizatora, w tym dane wizerunkowe, publiczna publikacja list zawodników, wyników zawodów, 

zwycięzców, a także ich wizerunku oraz wizerunku trenerów i pracowników Organizatora przetwarzane są w 

oparciu o wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) w celu realizacji 

zadań ustawowych Organizatora. Dane pracowników Organizatora są przetwarzane na podstawie zawartej umowy 

(art. 6 ust.1 lit. b) RODO) w celach jej realizacji. Dane uczestników wydarzenia, w tym zwycięzców i dane trenerów 

oraz osób z obsługi wydarzenia przetwarzane są także w oparciu o art. 6 ust.1 lit. c) RODO w celach rozliczeń 

rachunkowych  

i płacowych (rozliczenia księgowe i wypłaty wynagrodzenia). 

 

17.4.  Zakres i zasady przetwarzania danych osobowych podczas wydarzenia wynikają tylko i wyłącznie z Regulaminu lub  

z przepisów prawa. Dotyczy to wydarzenia organizowanego lub współorganizowanego przez Organizatora, gdy 

Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników wydarzenia. 

 

17.5. W przypadku utrwalania, rozpowszechniana wizerunku konkretnej osoby lub kilku konkretnych osób, a nie samego 

wydarzenia, zbierana będzie dla realizacji tego celu oddzielna zgoda i dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 

ust.1 lit. a) RODO. 

 

17.6. Wyrażenie zgody zgodnie z pkt. 17.5 na przetwarzanie danych osobowych oraz na przetwarzanie wizerunku,  

a także na dalsze ich udostępnianie np. do prasy lub mediom społecznościowym czy innym współorganizatorom 

wydarzenia jest całkowicie dobrowolne. 

 

17.7. Każdy uczestnik wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że ma prawo przeglądać, poprawiać, zmieniać lub żądać 

usunięcia swoich danych osobowych, kierując  swoje żądanie do siedziby Organizatora (Urząd Miejski  

w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice, tel. 12 273 20 75, e-mail: sulkowice@sulkowice.pl), z zastrzeżeniem,  

że nie ma możliwości odwołania zgody wstecznie i jeżeli dane szczególnie wizerunkowe zostały przekazane np. 

prasie, to po odwołaniu zgody nie zostaną przekazane drugi raz, ale wcześniej udzielona zgoda obowiązuje. 

 

17.8. Organizator wydarzenia nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonywane przez innych uczestników 

wydarzenia bez zgody właścicieli wizerunku, jednakże w ramach niniejszego Regulaminu wzywa  

do powstrzymania się od utrwalania wizerunku konkretnym obcym osobom bez ich zgody, a szczególnie na ich 

udostępnianie w Internecie. 

 

17.9. Osoby przebywające na terenie wydarzenia, jak i prawni opiekunowie osób niepełnoletnich wyrażają zgodę  

na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku swojego lub osoby niepełnoletniej utrwalonego na podstawie w/w pkt. 

17.2  poprzez jego sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez Organizatora lub przez inne osoby na zlecenie 

Organizatora we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na świecie. W związku z powyższym nie 

będą występować  

z żadnymi roszczeniami finansowymi do Organizatora lub innych osób działających na zlecenie Organizatora. 

 

17.10. Pełny obowiązek informacyjny znajduje się na stronie internetowej Organizatora (https://urzad.sulkowice.pl/)  

w zakładce „RODO”.  

18.  Organizator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych (IODO), z którym można się kontaktować poprzez email: 
iodo@sulkowice.pl. 

mailto:iodo@sulkowice.pl


19.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania i przesunięcia terminu wydarzenia, ze względu na niekorzystne warunki 
atmosferyczne. 


