REGULAMIN
OTWARTYCH INDYWIDUALNYCH
MISTRZOSTW KWIDZYNA 2019
W BADMINTONA O PUCHAR KCSiR
1. ORGANIZATOR: Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji,
2. CEL IMPREZY: - wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników,
- popularyzacja gry w badmintona wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.,
3. TERMIN I MIEJSCE: 11 maja 2019 (sobota).
hala sportowa KCSiR w Kwidzynie przy ul. 11 Listopada
4. UCZESTNICTWO: W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni, którzy
zgłoszą się na turniej o wyznaczonej godzinie.
W zawodach mogą startować również zawodnicy zrzeszeni w PZB.
Turniej zostanie rozegrany w kategoriach:
godz. 10:00 kat. dziewcząt r. 2008 i młodsze, kat. chłopców r. 2008 i młodsi
kat. dziewcząt r. 2006 – 2007, kat. chłopców r. 2006 – 2007
kat. dziewcząt r. 2003 – 2005, kat. chłopców r. 2003 - 2005
zgłoszenia do powyższych kategorii na miejscu w godzinach 9:00 – 9:30 (bezpłatnie)
godz. 15:30 kat. KOBIET (OPEN)
kat. MĘŻCZYZN (OPEN)
zgłoszenia w kat. kobiet i mężczyzn na miejscu w godzinach 15:00 – 15:20 (opłata startowa od jednej osoby 5 zł)
5. SYSTEM ROZGRYWEK: System rozgrywek zostanie ustalony na miejscu
w zależności od ilości zgłoszonych zawodniczek i zawodników
w poszczególnych kategoriach wiekowych.
6. NAGRODY: Za miejsca I – III pamiątkowe puchary.
7. UWAGI KOŃCOWE:
- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu,
- sędzia główny zawodów zostaje wyznaczony przez organizatora,
- osoby zgłaszające się do turnieju zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem imprezy.
* zgłaszając swój udział oświadczają, że są zdolni do udziału w zawodach i startują na własną odpowiedzialność,
* wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych przez organizatora zawodów,
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,
- organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnikom
zawodów (uczestnicy w zawodach startują na własną odpowiedzialność i zrzekają się roszczeń przeciwko organizatorowi imprezy
na wypadek odniesionych szkód i obrażeń)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji jako zawodnika w Indywidualnych Mistrzostwach Kwidzyna 2018
w badmintona. 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
- prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi imprezy i sędziemu głównemu zawodów.
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