REGULAMIN
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
z dnia 29 stycznia 2021 r.
„Walentynki na sportowo”
I. CEL
1. Organizatorem zabawy „Walentynki na sportowo” jest Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Łaziskach Górnych.
2. Celem zabawy jest:
a) popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu
b) promocja miasta Łaziska Górne

II. TERMIN I MIEJSCE
1. Zabawa „Walentynki na sportowo” trwa od 1 do 21 lutego 2021.
2. Miejsce dowolne.

III. Warunki uczestnictwa
1. Udział w zabawie jest bezpłatny
2. Uczestnicy zabawy w wyznaczonym terminie od 1 do 21 lutego 2021 pokonują jak
największą ilość kilometrów lub spalają jak największą ilość kalorii w dowolnej
kategorii.
3. KATEGORIE:
a) KILOMETRY NA NOGACH np. bieg, chód, trekking, nordic walking marsz itp.
b) KALORIE: dowolna aktywność ruchowa
4. Każda para uczestników może wystartować tylko w jednej kategorii.
5. Uczestnicy wykonują zadanie w dowolnej parze (2 osoby).
6. Przynajmniej jedna osoba z pary powinna być pełnoletnia.
7. Uczestnicy

dokonują

zgłoszenia,

wysyłając

wiadomość

na

maila

marketing@mosir.laziska.pl, podając następujące dane: nazwę „drużyny”, imię
i nazwisko uczestników, wiek, adres i nr telefonu na adres marketing@mosir.laziska.pl.
8. Uczestnicy

rejestrują

swoje

aktywności

za

pomocą

zegarka/smartwatcha,

telefonu/aplikacji.
9. PODSUMOWANIE zawierające zbiorczy wynik 2 osób wraz z pamiątkowym zdjęciem
należy przesłać W JEDNEJ WIADOMOŚCI na adres marketing@mosir.laziska.pl do
dnia 21 lutego 2021.
10. PODSUMOWANIE to suma pokonanych kilometrów lub suma spalonych kalorii 2 osób,
udokumentowanych raportem z aplikacji rejestrującej aktywność.

III. REGULAMIN ZABAWY
1. Uczestnicy muszą posiadać własny sprzęt umożliwiający bezpieczny udział w zabawie.
2. Udział w zabawie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Udział w zabawie odbywa się na własną odpowiedzialność uczestników.
4. Wszystkich uczestników zabawy „Walentynki na sportowo” zobowiązuje się do
przestrzegania niniejszego regulaminu oraz podporządkowania się ustaleniom w nim
zawartym.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw
nieszczęśliwych wypadków powstałych w czasie brania udziału w zabawie.
6. Osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna.

IV. NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy zabawy „Walentynki na sportowo”, którzy prześlą na wskazany
adres mailowy swoje wyniki wraz z pamiątkowym zdjęciem otrzymają upominki z
logo MOSiR-u
2. Zwycięzcy (I, II, III miejsce) w każdej kategorii (KILOMETRY NA NOGACH lub
KALORIE) otrzymają nagrody rzeczowe z logo MOSiR-u

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. Uprawienie dowolnego
sportu grozi kontuzją. Nawet przestrzeganie powyższych zasad i posiadanie
odpowiedniego sprzętu nie gwarantuje uniknięcia urazów.

