
GIGANTYCZNE TORY 
Regulamin Zawodów Sprawnościowych w Gliwicach 

 
I. Postanowienia ogólne: 

1. Miejsce zawodów: Festiwal Miasta - Złota Rybka 2018 w Parku Chopina w Gliwicach. 
2. Termin zawodów:  9 września 2018 r. godzina 16.00. 
3. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach oraz Firma Danmel. 
4. Zawody przeznaczone są dla osób pełnoletnich.  
5. Liczba zawodników jest ograniczona o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.  

  
II. Zasady ogólne: 

1. Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów 
przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. 

2. Udział w zawodach jest bezpłatny i dobrowolny. 
3. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Organizatora oraz służb porządkowych. 
4. Uczestnik zawodów jest zobowiązany do zapoznania się z „Regulaminem zawodów sprawnościowych 

Gigantyczne Tory”. 
 

III. Warunki uczestnictwa: 
1. Zgłoszenie uczestników przyjmowane są do dnia 7 września 2018 roku do godziny 14.00. 
2. Zapisy odbywają się poprzez wysłanie zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, numer kontaktowy 

uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs@biblioteka.gliwice.pl, bądź 
telefonicznie pod numerem: 32 238 26 24 lub w siedzibie Organizatora w Dziale Instrukcyjno-
Metodycznym przy ul. Kościuszki 17 w Gliwicach. 

3. Przed przystąpieniem do zawodów, każdy Uczestnik podpisuje oświadczenie o treści: „Biorę pełną 
odpowiedzialność za swoją osobę, podczas udziału w Zawodach. Organizatorzy nie ponoszą 
konsekwencji materialnych i finansowych (odszkodowanie) w przypadku sytuacji nadzwyczajnych 
wynikłych w związku z moją osobą podczas Zawodów”.  

4. Poprzez przystąpienie do udziału w Zawodach Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych przez Organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu  Zawodów  w formie zapisu 
fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych i promocyjno-
marketingowych.  

6. Udział w Zawodach oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego 
wizerunku w wyżej wskazanym zakresie. 

7. Organizator zapewnia, że wizerunek Uczestników Zawodów nie będzie wykorzystywany przez niego w 
celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im 
jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. 

 
IV. Organizacja i przebieg zawodów 

1. Zawody odbywają się w dwóch kategoriach: dla Kobiet i dla Mężczyzn.  
2. Zawodnicy startują zgodnie z kolejnością wyłonioną podczas losowania. 
3. Zawody polegają na jak najszybszym pokonaniu 2 torów (Tor Gladiator. Wipe Out), oddaniu skoku na 

Wieży do Skoków oraz wykonaniu trafnego rzutu do kosza. Zawodnik ma 3 próby rzutów; jeśli 
pierwsza próba będzie udana, nie ma obowiązku wykonania pozostałych rzutów.  

4. Ocena dokonana będzie na podstawie czasu uzyskanego przez poszczególnych zawodników. 
5. W obu kategoriach: Kobiet i Mężczyzn wygrywa osoba, która wykona wszystkie zadania w jak 

najszybszym czasie. 
6. Ogłoszenie wyników nastąpi ok. godz. 19.15 w dniu 9 września 2018 r. na scenie głównej wydarzenia 

Festiwal Miasta – Złota Rybka 2018 r. 
7. Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe i dyplomy.  

 
V. Postanowienia końcowe 

1. 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 (zwanym dalej 
RODO), Organizator informuje, że: 

mailto:konkurs@biblioteka.gliwice.pl


1) Administratorem danych osobowych Uczestników Zawodów jest Miejska Biblioteka Publiczna 
w Gliwicach z siedzibą przy ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, 

2) W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, e-mail: 
iod@biblioteka.gliwice.pl, 

3) Dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres e-mail, będą przetwarzane przez Organizatora w celach 
uczestnictwa, klasyfikacji w zawodach sportowych na gigantycznych torach oraz komunikacji 
pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.  

4) Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych i promocyjno-
marketingowych, będą rozpowszechniane bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w 
szczególności poprzez zamieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach 
internetowych prowadzonych przez Organizatora, Współorganizatorów i Partnerów Zawodów, w 
innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym 
zakresie oraz w publikacjach Organizatora, Współorganizatorów i Partnerów Zawodów, 

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie 
skutkowała niedopuszczeniem do uczestnictwa w zawodach,  

6) Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz innym 
podmiotom w celach wydawniczych lub publikacji w serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, 
że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować 
informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym 
kontekście nie jest dozwolone, 

7) Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą 
również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

8) Dane będą przetwarzane przez okres i w zakresie realizacji Zawodów, a po ich zakończeniu przez 
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych 
roszczeń, 

9) Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 
do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 RODO), 

10) W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, 
Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. 

11) W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę danych 
osobowych narusza przepisy RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego. 
 

VI. Postanowienia końcowe 
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu  
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w zawodach osób chorych i wynikające z 

tego wypadki, oraz skutki wypadków podczas zawodów i odszkodowania z tym związane. 


