
EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA W ŁANACH – 08.09.2019R. 

REGULAMIN TURNIEJU SOŁECTW 

 1. CEL:  

• Popularyzacja aktywności ruchowej wśród mieszkańców Gminy Gościeradów, 

• Integracja mieszkańców i współzawodnictwo sołectw. 

2. ORGANIZATOR:  

• Wójt Gminy Gościeradów, 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:  

• Termin: 08.09.2019 r. (niedziela) godz. 15:30 - Europejskie Dni Dziedzictwa,  

• Miejsce: teren przy Źródliskach w Łanach, 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

• W turnieju mogą uczestniczyć drużyny sześcioosobowe złożone z zawodników, którzy 

ukończyli 18-ty rok życia,  

• Zasady turnieju określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 

zapisów na turniej i obowiązuje do czasu jego zakończenia, 

• Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z poddaniem się Uczestnika procedurze 

regulaminowej turnieju, 

• Drużyna reprezentująca dane sołectwo lub osiedle powinna składać się z trzech kobiet i 

trzech mężczyzn,  

• Udział w zawodach mogą brać drużyny, które zgłosiły chęć uczestnictwa do Urzędu Gminy 

Gościeradów do dnia 4 września 2019r. pok. nr 14 oraz wypełniły oświadczenia o udziale w 

turnieju, 

• Do turnieju mogą przystąpić mieszkańcy gminy Gościeradów,  

• Udział w zawodach jest dobrowolny,  

• Przed przystąpieniem do turnieju Uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia, 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, w którym oświadcza, że bierze 

udział w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność, oraz że stan jego zdrowia pozwala 

mu na wzięcie udziału w imprezie, jak również, że zapoznał się z niniejszym regulaminem 

oraz akceptuje go bez zastrzeżeń i nie będzie wnosić żadnych skarg czy roszczeń,  



w tym na drodze sądowej za szkody czy ewentualny uszczerbek na zdrowiu spowodowany 

wszelkimi zdarzeniami w czasie trwania turnieju. Uczestnik zobowiązuje się również 

przestrzegać regulaminu turnieju i zasad fair play wobec innych uczestników.  

• Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu uczestnikom turnieju. 

5. KONKURENCJE W RAMACH TURNIEJU SOŁECTW: 

1. Przenoszenie worków 

 Drużyna dowolną techniką, w jak najkrótszym czasie przenosi 3 worki wypełnione piaskiem 

z linii startu za linię mety.  

Długość trasy: 15m 

Waga worka: 50kg 

2. Napełnianie beczki wodą 

Drużyny przy pomocy 2 wiader, w jak najkrótszym czasie muszą napełnić beczkę czerpiąc 

wodę ze stawu. Przed rozpoczęciem konkurencji nastąpi losowanie stanowisk przy stawie. 

Długość trasy: 15m 

3. Przewracanie opony na czas 

Trzech zawodników, w jak najkrótszym czasie musi przewrócić oponę w kierunku punktu 

kontrolnego, gdzie po zmianie zawodników należy przewracać oponę w stronę mety. Opony 

nie wolno toczyć. Opona musi znaleźć się całą powierzchnią za linią mety.  

Długość trasy: 15 m x 2 

4. Bieg w workach 

Startuje równocześnie sześciu zawodników w workach. Czas biegu mierzony jest od sygnału 

startu do momentu przekroczenia linii mety przez ostatniego zawodnika danej drużyny.  

Długość trasy: 15 m  

5. Rzut klockiem 

Zawodnicy w parach dowolną techniką muszą rzucić jak najdalej drewnianym klockiem.  

O zwycięstwie decyduje łączna długość 3 rzutów. 

 

 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci imienia, 

nazwiska, nazwy sołectwa/ osiedla zamieszkania, roku urodzenia oraz wizerunku przez 

Administratora - Gminy Gościeradów z siedzibą w Gościeradowie Ukazowym 61 w celu: 

promocji imprezy na stronach internetowych gminy, gazecie Wieści Gościeradowskie.  

2. Uczestnik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne  

z prawdą. 

3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym  

z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści 

swoich danych osobowych i prawie ich sprostowania. 

 

KARTA INFORMACYJNA 

dotyczy bezpośredniego zbierania danych  

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 (RODO) 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Gościeradów - Gmina 

Gościeradów z siedzibą w Gościeradowie Ukazowym 61, tel. 15 838 11 05,  

adres e-mail: poczta@goscieradow.pl  

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Czerw, adres e-mail iod@goscieradow.pl, 

adres do korespondencji: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61  

23-275 Gościeradów 

3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody – w celu: promocji 

imprezy na stronie internetowej gminy oraz profilu FB gminy, gazecie Wieści 

Gościeradowskie. 

W każdej chwili przysługuje Panu/i prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy uprawnieni zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres funkcjonowania strony 

internetowej gminy oraz profilu FB gminy. 



6.  Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody. 

7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem Pana/i  

w Zawodach w jedzeniu pierogów na czas. Konsekwencją niepodania danych jest 

uniemożliwienie realizacji celu dla którego udzielana jest zgoda.  

9. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

(w tym profilowaniu). 

10. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub 

organizacji międzynarodowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Turnieju Sołectw 

Oświadczenie uczestnika zawodów 

 

Imię i nazwisko uczestnika zawodów………………………………………………………… 

Data urodzenia uczestnika zawodów……………………..…………………………………… 

Sołectwo/ miejsce zamieszkania uczestnika zawodów……………………..………………… 

 

Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w Turnieju 

Sołectw podczas Europejskich Dni Dziedzictwa w Łanach (dalej: turniej) organizowanym 

przez Wójta Gminy Gościeradów, który odbędzie się w dniu 8 września 2019 roku na terenie 

przy Źródliskach w Łanach, a także, że startuję w nim dobrowolnie i na własną 

odpowiedzialność.  

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z treścią regulaminu 

turnieju i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte.  

Przyjmuję do wiadomości, że organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności 

prawnej (w tym odpowiedzialności cywilnej) w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu 

 i mieniu biorących udział w turnieju zawodników. 

 

 

………………………………………… 

Podpis uczestnika 

 


