REGULAMIN
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
z dnia 26 czerwca 2020 r.
„Łazisko Rajza na kole”
I. CEL
1. Organizatorem zabawy „Łaziska Rajza na kole” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Łaziskach Górnych.
2. Celem zabawy jest:
a) popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu na rowerze
b) promocja miasta Łaziska Górne
3. Uczestnikami zabawy mogą być całe rodziny.
4. Udział w zabawie jest bezpłatny.

II. TERMIN I MIEJSCE
1. „Łazisko rajza na kole”odbywa się w terminie 27.06. – 17.07.2020 r.
2. Miejsce startu, trasa przejazdu oraz czas przejazdu jest dowolny.
3. Uczestnicy zabawy w wyznaczonym terminie zwiedzają nasze miasto i dokumentują
swoje wyprawy na zdjęciach.
4. Zdjęcia przesyłane są na adres mailowy: marketing@mosir.laziska.pl, z podaniem
imienia i nazwiska, ilości osób, numeru kontaktowego najpóźniej do 17.07.2020 r.
5. Do „zaliczenia” są następujące miejsca:


Ynzla Łaziska Średnie



ul. Cieszyńska Łaziska Górne (tablica informacyjna Muzeum Energetyki)



Stacja PKP Łaziska Górne Brada



Plac do StreetWorkout na os. Ameryka w Łaziskach Górnych



Figura św. Jana Chrzciciela na ścieżkach rekreacyjnych za ORS Żabka



Wieża ciśnień Łaziska Dolne



Pomnik św. Jana Ewangelisty Wierzysko

III. REGULAMIN ZABAWY
1. Warunki uczestnictwa:
a) uczestnicy muszą posiadać własny sprzęt (rower), a uczestnicy niepełnoletni muszą
posiadać dodatkowo sprzęt ochronny umożliwiający bezpieczny udział w zabawie tj.
kask.

b) warunkiem uczestnictwa w zabawie jest ZGŁOSZENIE udziału na adres mailowy:
marketing@mosir.laziska.pl lub pod numerem telefonu 32 221 11 38. Zgłoszenie musi
zawierać imiona i nazwiska uczestników oraz numer telefonu.
c) zgłoszenie do udziału w zabawie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
2. Wszystkich uczestników zabawy „Łazisko Rajza na kole” zobowiązuje się do
przestrzegania niniejszego regulaminu oraz podporządkowania się ustaleniom w nim
zawartym.
3. Organizatornie ponosi

odpowiedzialności

z

tytułu

ubezpieczeń

zdrowotnych

i następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w czasie brania udziału
w zabawie.
4. Osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna.

IV. NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy zabawy „Łazisko rajza na kole”, którzy zgłoszą swój udział
i prześlą na wskazany adres mailowy zdjęcia dokumentujące pobyt we wskazanych
miejscach otrzymają pamiątkowe medale.

V. INFORMACJE DODATKOWE
1. W ramach zabawy będą przetwarzane następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko
b) numer telefonu
2. Administratorem danych osobowych uczestników zajęć jest Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Łaziskach Górnych, ul. Ogrodowa 50, 43-170 Łaziska Górne; NIP:
6351791846, REGON: 241049933 zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z
04.05.2016). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mosir.laziska.pl. Pełna
informacja

dotycząca

przetwarzania

danych

osobowych

znajduje

się

na

http://bip.laziska.pl/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-w-mosir.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. Jazda na rowerze jest
sportem niebezpiecznym. Nawet przestrzeganie powyższych zasad i posiadanie
odpowiedniego sprzętu nie gwarantuje uniknięcia urazów.

