REGULAMIN
„ZDOBYWAMY HAŁDĘ Z GAZETĄ ŁAZISKĄ”
Z DNIA 30.07.2021

I. CEL
1. Organizatorami wydarzenia „ZDOBYWAMY HAŁDĘ Z GAZETĄ ŁAZISKĄ są Gazeta
Łaziska, MDK Łaziska Górne, MOSiR Łaziska Górne oraz Miasto Łaziska Górne.
2. Celem wydarzenia jest:
a) świętowanie 20-lecia Gazety Łaziskiej
b) popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu
c) promocja Miasta Łaziska Górne
3. Ilość uczestników wydarzenia jest ograniczona i wynosi 250 osób.
4. Uczestnikami wydarzenia są osoby, które wysłały swoje zgłoszenie na adres
marketing@mosir.laziska.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Udział w wydarzeniujest bezpłatny.

II. TERMIN I MIEJSCE
1. Wydarzenie „ZDOBYWAMY HAŁDĘ Z GAZETĄ ŁAZISKĄ”odbywa się 5.09.2021r.
2. Harmonogram wydarzenia
a) 11.00-11:45 – odbiór bonów na bezpłatną grochówkę w biurze wydarzenia
zlokalizowanym w amfiteatrze w Łaziskach Średnich
b) 11.45 – rozgrzewka przed wejściem na hałdę
c) 12.00 – rozpoczęcie wspólnego marszu z amfiteatru w Łaziskach Średnich na szczyt
hałdy Skalny
d) 12.30 – 16.00 – piknik rodzinny na szczycie hałdy Skalny wraz z atrakcjami

III. REGULAMIN WYDARZENIA
1. Warunki uczestnictwa:
a) Udział w wydarzeniu odbywa się na własną odpowiedzialność.
b) Osoby niepełnoletnie bezwzględnie znajdują się pod opieką osób dorosłych.
c) Udziałw wydarzeniujest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Hałda Skalny znajduje się na terenie należącym do kopalni KWK Bolesław Śmiały. Jest
to teren przemysłowy, niedostępny dla osób odwiedzających. Przebywanie na terenie
hałdy Skalny odbywa się wyłącznie za zgodą KWK Bolesław Śmiały oraz organizatorów
wydarzenia.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw
nieszczęśliwych wypadków powstałych lub wyrządzonych komukolwiek podczas,
w wyniku lub w związku z uczestnictwem w wydarzeniu.
4. W przypadku poniesienia jakiejkolwiek szkody uczestnicy wydarzenianie będą wnosili
roszczeń z tego tytułu wobec organizatorów, ich współpracowników i wolontariuszy
pracujących podczas wydarzenia.
5. Uczestników wydarzenia zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz
podporządkowania się wszelkim poleceniom oraz instrukcjom otrzymanym od
organizatorów i ich przedstawicieli, w tym wolontariuszy, a także służb medycznych
i ratowniczych.
6. Uczestnicy wydarzenia oświadczają, że podane w zgłoszeniu dane są w pełni zgodne
z prawdą.
7. Uczestnicy wydarzenia oświadczają, że zostali poinformowani o braku depozytu
i nieodpowiadaniu przez organizatora za rzeczy zgubione podczas wydarzenia.

IV. NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy wydarzenia ZDOBYWAMY HAŁDĘ Z GAZETĄ ŁAZISKĄ,
którzy wysłali zgłoszenie udziału na adres marketing@mosir.laziska.pl otrzymają
pamiątkowe medale.

V. INFORMACJE DODATKOWE
1. Podczas wydarzenia będą przetwarzane następujące dane osobowe:imię i nazwisko, adres
e-mail.
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 wydarzenia„ZDOBYWAMY HAŁDĘ Z
GAZETĄ ŁAZISKĄ” 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.

5. Przestrzeganie regulaminu i wszystkich zasad obowiązujących podczas wydarzenia
nie gwarantuje uniknięcia urazów.

