REGULAMIN XII INDYWIDUALNYCH
MISTRZOSTW KWIDZYNA W
BOULE La Molle O PUCHAR KCSiR
1. ORGANIZATOR :
Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji
2. CEL IMPREZY :
- Popularyzacja różnych form gry w boule,
- Zapewnienie czynnego wypoczynku,
- Wyłonienie najlepszych zawodników.

3. TERMIN I MIEJSCE :

15.02.2020 godz. 10:00 Hala KCSiR w Kwidzynie przy ul. ŻEROMSKIEGO 80
Zgłoszenia na miejscu – 30 minut przed rozpoczęciem.
Wszelkie informacje na temat turnieju – Marek Sroka tel (55) 279 38 66, k. 509 39 39 79.
ms@kcsir.pl. Wszystkie informacje na stronie internetowej www.kcsir.pl

4. UCZESTNICTWO :
W turnieju mogą startować osoby, które zgłosiły się do turnieju o wyznaczonym terminie
i opłaciły opłatę startową (na miejscu) w wysokości 5 zł. od jednej osoby.
Obowiązuje miękkie, płaskie obuwie sportowe. Ilość uczestników ograniczona ze względu na
ograniczoną ilość kompletów do gry, którą posiada organizator.

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA :
Turniej zostanie przeprowadzony w kategorii OPEN wg. przepisów gry w boules.
Przewiduje się 5 rund systemem szwajcarskim (Bucholtza). Czas – 25 minut (przy remisie
dodatkowy rzut „świnką”).
Wszyscy uczestnicy grają tylko i wyłącznie kulami o wadze 160-180 gramów do gry w boule la molle.

6. NAGRODY :
Za zajęcie miejsc I – IV pamiątkowe puchary.

7. SPRAWY KOŃCOWE :
- wszystkie sprawy organizacyjne zostaną ustalone na spotkaniu z uczestnikami przed rozpoczęciem turnieju,
- wszystkie osoby zgłaszające się do turnieju zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem imprezy
KCSiR. Zgłaszając swój udział w imprezie oświadczają, że są zdolni do udziału w zawodach i startują
na własna odpowiedzialność,
- osoby uczestniczące w turnieju wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także
wyniki wraz z danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych
Organizatora i sponsorów,
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji jako zawodnika w Indywidualnych Mistrzostwach Kwidzyna 2020
w
boule la molle. Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o administratorze danych i jego siedzibie, przysługującym mi prawie dostępu do
treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, prawie do wniesienia skargi na działania administratora,
jak również, że podanie tych danych było dobrowolne a one same nie będą podlegały przetwarzaniu automatycznemu. Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43,
pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1
- organizator zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego regulaminu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

