REGULAMIN
I TYSKA SPARTAKIADA SENIORÓW
ARENA LEKKOATLETYCZNA 3.06.2022
1. I Tyska Spartakiada Seniorów odbywa się w ramach SENIORIADY 2022 pod Patronatem Prezydenta
Miasta Tychy Andrzeja Dziuby.
2. Organizatorami I Tyskiej Spartakiady jest Tyska Rada Seniorów oraz Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji.
Współorganizatorami są:
 Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej UM Tychy,
 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta Tychy „Inicjatywa Tyska”,
 Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" - Filia Centrum Usług Społecznościowych,
 Centrum Integracji Społecznej w Tychach „Fundacja IB Polska”,
 Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki w Tychach,
 Kobiecy Klub Sportowy Polonia Tychy,
 Fundacja Rozwoju i Integracji Multiintegra,
 Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej.
3. Spartakiada odbędzie się na ARENIE LEKKOATLETYCZNEJ w Tychach przy ul. Edukacji 7 w dniu
3.06.2022 roku.
4. Zgłoszenia.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 31.05.2022 r. – zapisy pocztą elektroniczną na adres:
zgłoszenia@mosir.tychy.pl oraz w biurze zawodów w dniu 3.06.2022 w godz. 14.30 - 15.30 na
ARENIE LEKKOATLETYCZNEJ w Tychach. Obowiązuje obuwie i strój sportowy.
5. Kategorie wiekowe i konkurencje:
Kategorie wiekowe:
I. MĘŻCZYŹNI 1962 i starsi
II. KOBIETY 1962 i starsze
KONKURENCJE:
WIELOBÓJ – za zajęte miejsce w danej konkurencji przydzielane są punkty:
Bieg na 60m, nordic walking 500m, pchnięcie kulą (K-3 kg; M-4 kg),
rzut piłką lekarską do tyłu – 2 kg, rzuty do kosza, tor przeszkód, rzut piłeczką palantową.
PUNKTACJA w danej konkurencji:
I m. – 100 pkt.,
XVI m. – 15 pkt.,
II m. – 80 pkt.,
XVII m. – 14 pkt.,
III m. – 60 pkt.,
XVIII m. – 13 pkt.,
IV m. – 50 pkt.,
XIX m. – 12 pkt.,
V m. – 45 pkt.,
XX m. – 11 pkt.,
VI m. – 40 pkt.,
XXI m. – 10 pkt.,
VII m. – 36 pkt.,
XXII m. – 9 pkt.,
VIII m. – 32 pkt.,
XXIII m. – 8 pkt.,
IX m. – 29 pkt.,
XXIV m. – 7 pkt.,
X m. – 26 pkt.,
XXV m. – 6 pkt.,
XI m. – 24 pkt.,
XXVI m. – 5 pkt.,
XII m. – 22 pkt.,
XXVII m. – 4 pkt.,
XIII m. – 20 pkt.,
XXVIII m. – 3 pkt.,
XIV m. – 18 pkt.,
XXIX m. – 2 pkt.,
XV m. – 16 pkt.,
XXX miejsce i dalej – 1 pkt.

ROWER STACJONARNY – Liczone jest: ile metrów przejedzie zawodnik w ciągu 10 min..
6. Program Spartakiady.
3.06.2022
 14.30 – 15.30 – wydawanie pakietów startowych.
 16.00 – rozpoczęcie zawodów
Każdy uczestnik otrzyma wodę oraz posiłek regeneracyjny.
4.06.2022
 15.00 - Miejskie Centrum Kultury – podsumowanie i wręczenie nagród
7. Nagrody:
Wszyscy uczestniczy otrzymują dyplomy za udział, pierwsze 6 miejsc w obu kategoriach jest
nagradzane medalami i dyplomami. Przewidywane są nagrody rzeczowe.
UWAGA!
W czasie zawodów uczestników obowiązuje zachowanie się zgodnie z aktualnym rozporządzeniem
Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii.
8. Obowiązek informacyjny
Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe
przetwarzane są w naszej firmie: MOSIR w Tychach (43-100), ul. Piłsudskiego 12 w celach związanych z udziałem
w otwartych imprezach i zajęciach sportowych oraz osób przebywających na terenie imprezy.
Dane osobowe dot. uczestników zawodów lub ich opiekunów prawnych oraz trenerów, a także dane pracowników
obsługi Imprezy, w tym dane wizerunkowe, publiczna publikacja list zawodników, wyników zawodów,
zwycięzców, a także ich wizerunku oraz wizerunku trenerów i pracowników obsługujących Imprezę przetwarzane
są w oparciu o uzasadniony interes MOSIR Tychy (art.6 ust.1 lit. e) RODO w celu realizacji zadań statutowych
MOSIR. Dane trenerów i pracowników obsługi imprezy są przetwarzane na podstawie zawartej umowy (art.6 ust.1
lit. b) RODO w celach jej realizacji. Dane uczestników zawodów, w tym zwycięzców i dane trenerów oraz osób
z obsługi imprez przetwarzane są także w oparciu o art.6 ust.1 lit. c) RODO w celach rozliczeń rachunkowych
i płacowych (rozliczenia księgowe i wypłaty wynagrodzenia).
Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony na dowolnych nośnikach
a następnie rozpowszechniany przez wszelkiego rodzaju środki przekazu dla celów dokumentacyjnych,
sprawozdawczych, promocyjnych itp. na potrzeby wszelkich mediów istniejących obecnie i w przyszłości
na świecie, w szczególności: prasy, telewizji, video, Internetu, materiałów reklamowych. Wizerunek może
być również utrwalony i rozpowszechniony przez osoby trzecie, za których MOSiR nie może ponosić
odpowiedzialności. Dane wizerunkowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO. Udział
w imprezie i wejście na jej teren jest równoznaczny z wyrażeniem zgody i akceptacją REGULAMINU.
Każdy uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że ma prawo przeglądać, poprawiać, zmieniać lub żądać
usunięcia swoich danych osobowych, kierując swoje żądanie do siedziby MOSiR w Tychach, ul. Piłsudskiego 12,
z zastrzeżeniem, że nie ma możliwości odwołania zgody wstecznie i jeżeli dane szczególnie wizerunkowe zostały
przekazane np. prasie, to po odwołaniu zgody nie zostaną przekazane drugi raz, ale wcześniej udzielona zgoda
obowiązuje. Odwołanie zgody może nastąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie MOSIR
w Tychach, ul. Piłsudskiego 12 w godzinach urzędowania podanych do publicznej wiadomości na stronie
www.mosir.tychy.pl. Zgoda została wyrażona dobrowolnie i w każdym momencie może zostać odwołana.

Zakres i zasady przetwarzania danych osobowych podczas imprez sportowych wynikają tylko i wyłącznie
z Regulaminów Imprez MOSIR Tychy. Dotyczy to imprez organizowanych lub współorganizowanych przez MOSIR
Tychy, gdy MOSIR jest administratorem lub współadmnistratorem danych osobowych uczestników imprez.
Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany, a profilowanie następuje tylko
i wyłącznie pod kątem zasad uprawianej dyscypliny sportowej i kategorii wiekowej.
Dane osobowe uczestników Imprez mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj.
oficjalnym sponsorom i partnerom wspomagającym organizację imprezy, sędziom, służbom porządkowym
i służbom medycznym, prasie, social media (w tym kraje poza UE – Facebook), prawnikom, towarzystwom
ubezpieczeniowym, odbiorcom stron Internetowych i współuczestnikom imprez sportowych, kibicom.”
Dane osobowe utrwalone na nośnikach cyfrowych będą przetwarzane przez 3 lata, a listy uczestników imprez/zajęć
przez 5 lat.
KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ

Nazwisko uczestnika ……………………………………… Imię uczestnika ……………………………………..
Data ur………………………………………………… Miasto ………………………………………………….
Przyjmuje do wiadomości, że udział w zajęciach, zawodach i rozgrywkach wiąże się z wysiłkiem i zajęciami fizycznymi, które pociągają za sobą
naturalne ryzyko, zagrożenie wypadkami odniesienia obrażeń ciała lub urazów fizycznych.
Oświadczam, iż jestem zdrowy i nie posiadam wad wrodzonych, które mogą zagrażać mojemu zdrowiu i życiu. Oświadczam, że startuje na własną
odpowiedzialność w imprezie sportowo-rekreacyjnej – I TYSKA SPARTAKIADA SENIORÓW. Zapoznałem się z regulaminem imprezy oraz
Ogólnym Regulaminem Imprez Sportowo-Rekreacyjnych MOSiR Tychy, przyjmuję oraz akceptuję postanowienia.
Przyjmuje do wiadomości, że Administratorem Danych Osobowych jest MOSiR Tychy, ul Piłsudskiego 12 43-100 Tychy oraz przetwarzanie moich
danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO* do celów związanych z realizacją zadania w ramach realizacji celów
statutowych MOSiR-u w Tychach. Przyjmuje do wiadomości, że moje dane osobowe i wizerunkowe (nazwisko, imię, rocznik, miasto, klub) pojawią
się na liście zawodników publikowanej w internecie, mediach społecznościowych oraz filmiku i zdjęciach z wyżej wymienionej imprezy. Wyrażam
zgodę na udzielenie pierwszej pomocy, jeżeli taka potrzeba zaistnieje. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku poprzez
jego sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.ujedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) przez organizatora lub przez inne osoby na zlecenie organizatora we wszystkich mediach istniejących obecnie
i w przyszłości na świecie. Udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie mojego utrwalonego wizerunku.

Oświadczam, że jestem zdrowy, a na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni nie występowały u mnie i innych domowników objawy
wirusa SARS-CoV-2 - między innymi temperatura, kaszel, duszności oraz innych chorób zakaźnych, w związku z czym mogę brać
udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez MOSiR w Tychach, przestrzegając obowiązujących regulaminów
i przepisów prawa.
Zobowiązuje się do poinformowania Organizatora, w momencie zachorowania. Zdaję sobie sprawę, że nie ma gwarancji,
iż udział w imprezie nie spowoduje zwiększenia ryzyka zakażenia koronawirusem i wystąpienia choroby COVID-19. Mam
świadomość, że ryzyko takie istnieje i że w/w choroba może prowadzić do ujemnych skutków dla mojego zdrowia i życia.
Oświadczam, że żadna osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym nie przebywa na kwarantannie ani
w izolacji w warunkach domowych.
Oświadczenie jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w imprezie sportowo-rekreacyjnej organizowanej przez MOSiR
w Tychach w czasie trwania epidemii.

data .......................,

czytelny podpis.............................................

*Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

