REGULAMIN
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
z dnia 29 lipca 2020 r.
„Sąsiedzko Rajza na kole – powiat mikołowski”
I. CEL
1. Organizatorem zabawy „Sąsiedzko Rajza na kole – powiat mikołowski” jest Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych.
2. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Mikołowski.
3. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła „Gazeta Łaziska”.
4. Celem zabawy jest:
a) popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu na rowerze
b) promocja powiatu mikołowskiego
5. Uczestnikami zabawy mogą być całe rodziny.
6. Udział w zabawie jest bezpłatny.

II. TERMIN I MIEJSCE
1. „Sąsiedzko rajza na kole – powiat mikołowski”odbywa się w terminie 1-31.08.2020 r.
2. Miejsce startu, trasa przejazdu oraz czas przejazdu jest dowolny.
3. Uczestnicy zabawy w wyznaczonym terminie zwiedzają na rowerach powiat i
dokumentują na zdjęciachswoją obecność w 10 wyznaczonych miejscach.
4. Pakiet zdjęć należy wysłać na adres mailowy: marketing@mosir.laziska.pl, z podaniem
imienia i nazwiska zgłaszającego, ilości osób biorących udział w zabawie, adresu oraz
numeru kontaktowego najpóźniej do 31.08.2020 r.
5. Wyznaczone miejsca, w których należy udokumentować swoją obecność podczas
uczestnictwa w zabawie, to:


Łaziska Górne– Ratusz i Elektrownia Łaziska



Orzesze – Pomnik Poległych Na Pasternioku, kościół na Górce św. Wawrzyńca



Ornontowice – Park Gminny



Mikołów – Wapienniki, Rynek, Starostwo Powiatowe



Wyry – Plac 700-lecia



Gostyń – Pomnik Bohaterów Września 1939

Zdjęcia przedstawiające ww. obiekty znajdują się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

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) udziałw zabawiejest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu
c) udział w zabawie odbywa się na własną odpowiedzialność.
2. Wszystkich uczestników zabawy „Sąsiedzko Rajza na kole – powiat mikołowski”
zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz podporządkowania się
ustaleniom w nim zawartym.
3. Organizatornie ponosi odpowiedzialności ztytułuubezpieczeń zdrowotnychi następstw
nieszczęśliwych wypadków powstałych w czasie brania udziałuw zabawie.
4. Osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna.

IV. NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy zabawy „Sąsiedzko rajza na kole – powiat mikołowski”, którzy
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:imię i nazwisko,
numer telefonu, adres
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. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. każdy uczestnik zabawy „Sąsiedzko rajza na kole – powiat
mikołowski”wyraża

zgodę

na

przetwarzanie

swoich

danych

osobowych,

wizerunkowych do celów kontaktowych oraz budowania pozytywnego wizerunku
Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.
4. 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.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
z dnia 29 lipca 2020 r.
„Sąsiedzko Rajza na kole – powiat mikołowski”
Łaziska Górne Ratusz

Łaziska Górne Elektrownia Łaziska

Orzesze Pomnik Poległych na Pasternioku

Orzesze Kościół św. Wawrzyńca

Ornontowice Park Gminny

Mikołów Wapienniki

Mikołów Rynek

Mikołów Starostwo Powiatowe

Wyry Plac 700-lecia

Gostyń Pomnik Bohaterów Września 1939

