REGULAMIN KONKURSU SPORTOWEGO
„WYBIERAM ZDROWIE”
W RAMACH
V POWIATOWEGO PRZEGLĄDU TALENTÓW MŁODZIEŻY
„Pejzaże duszy”
ORGANIZATOR
 Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Trójki „SATelita” przy
III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Świdnicy.
CEL KONKURSU
 Propagowania zdrowego stylu życia zgodnie z hasłem przewodnim konkursu
„Wybieram zdrowie”.
 Kreowanie postaw prozdrowotnych poprzez kształtowanie nawyków aktywności
ruchowej.
 Kształtowanie wybranych cech motorycznych: skoczności, szybkości, mocy.
 Podnoszenie świadomości społecznej z zakresie promowania i kształtowania
prozdrowotnego stylu życia młodzieży szkół podstawowych (klasy siódme i ósme),
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 Doskonalenie umiejętność działania w zespole.
 Rozwijanie umiejętność pozytywnej i motywującej rywalizacji.
ADRESACI KONKURSU
 Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy siódme i ósme),
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

REGULAMIN
 Warunkiem uczestnictwa w konkursie sportowym, jest zgłoszenie 3 osobowej
drużyny (2 chłopców, 1 dziewczyna) – załącznik nr 1.
 Każdy uczestnik musi dołączyć do zgłoszenia, pisemną zgodę prawnych opiekunów
na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o zgodzie na
wykorzystywanie wizerunku (załącznik nr 2).
 Każdy zawodnik musi posiadać strój sportowy, obuwie zmienne, dziewczęta podczas
wykonywania ćwiczeń konkursowych obowiązkowo związane włosy.
 Ocenie punktowej podlegać będą dwie części konkursu: tzn. część I - praktyczna
dotycząca aktywności ruchowej, część II - teoretyczna dotycząca zdrowego stylu życia
np. obliczanie wydatku energetycznego różnych aktywności fizycznych (w oparciu o
podane informacje).
 Jury powołane przez Organizatora, dokona wyłonienia zwycięskiej drużyny.
 Laureatem konkursu jest drużyna, która zajęła pierwsze miejsce.

 Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 Jury ma prawo do przyznania dodatkowych nagród, jak i również prawo do
nieprzyznania nagrody.
 O podziale nagród decyduje jury.
 Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 W sprawach spornych, nieujętych w regulaminie, decyzję podejmują organizatorzy.
 Zgłoszenie do konkursu (załącznik nr 1,2) należy przesłać drogą elektroniczną na
adres organizatora: biuro@satelita.swidnica.pl z dopiskiem KONKURS
SPORTOWY do 1 czerwca 2019 roku.
 Konkurs odbędzie się 6 czerwca 2019 roku w siedzibie III Liceum
Ogólnokształcącego w Świdnicy, ul. Kościelna 32, o godz. 9.00.
 Rejestracja konkursowa i warsztatowa rozpocznie się 6 czerwca 2019 roku, w holu
siedziby organizatora, od godziny 8.00.
 Gala konkursowa i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 6 czerwca 2019 roku o
godzinie 13.30 na Pikniku Edukacyjnym III LO „Nastrójka”, edycja V „Pejzaże
duszy”. Warunkiem odebrania nagrody jest obecność na uroczystości.

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA KONKURSU SPORTOWEGO
„WYBIERAM ZDROWIE”
W RAMACH
V POWIATOWEGO PRZEGLĄDU TALENTÓW MŁODZIEŻY
Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Trójki
„SATelita”
ul. Kościelna 32
58-100 Świdnica
biuro@satelita.swidnica.pl
Dane szkoły
NAZWA SZKOŁY:
ADRES I KONTAKT:
Dane uczniów
1. IMIĘ I NAZWISKO,
KLASA, ROK
URODZENIA
2. IMIĘ I NAZWISKO,
KLASA, ROK
URODZENIA
3. IMIĘ I NAZWISKO,
KLASA, ROK
URODZENIA
Dane opiekuna/nauczyciela
IMIĘ I NAZWISKO
ADRES E-MAIL
TELEFON
KONTAKTOWY

 Zgłaszamy chęć uczestnictwa w Konkursie Sportowym w ramach V Powiatowego
Przeglądu Talentów Młodzieży.
 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem Konkursu Sportowego „Wybieram
Zdrowie” i akceptujemy jego postanowienia.

___________________________________________
data, miejsce, podpis Uczestnika/opiekuna prawnego*

*niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 2
do regulaminu Konkursu Sportowego
__________________________________________
Imię i nazwisko uczestnika konkursu, rok urodzenia
__________________________________________
Klasa i nazwa szkoły
__________________________________________
Imię i nazwisko prawnego opiekuna

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Trójki
SATelita
ul. Kościelna 32
58-100 Świdnica
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora – III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy, ul.
Kościelna 32 58-100 Świdnica - danych osobowych Uczestnika Konkursu oraz moich, zawartych w formularzu
zgłoszeniowym, w celach organizacji i przeprowadzenia V Powiatowego przeglądu talentów młodzieży pt.
„Pejzaże duszy” oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu oraz utrzymania kontaktu przez podane
wyżej środku komunikacji. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji
celów, w jakim zostały zebrane. Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych oraz
danych Uczestnika konkursu, a także z regulaminem konkursu.
Jednocześnie informuję, że syn/córka nie ma przeciwwskazań do wykonywania różnych form ruchu.
_____________________________________________________
Data i podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu
Zgoda na wykorzystywanie wizerunku
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku małoletniego,
utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji
filmowej) przez III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy, ul. Kościelna 32 58-100 Świdnica na potrzeby
V Powiatowego przeglądu talentów młodzieży pt. „Pejzaże duszy”. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie
jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
2. Dla potrzeb konkursu wizerunek małoletniego może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być
uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte,
montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w
celach informacyjnych.
3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie i na
portalach społecznościowych oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek
małoletniego nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób
moich dóbr osobistych.
_____________________________________________________
Data i podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (zwane w dalszej części „rozporządzeniem”), dla potrzeb V Powiatowego
przeglądu talentów młodzieży pt. „Pejzaże duszy“ informujemy, iż:
Administrator danych osobowych
Dla potrzeb konkursu Administratorem
danych osobowych jego uczestników
i opiekunów prawnych uczestników jest III
Liceum Ogólnokształcące
w Świdnicy im. Marii Skłodowskiej Curie, z siedzibą przy ul. Kościelnej 32,
58-100 Świdnica. Skontaktować się z nami
można poprzez adres e-mail:
sekretariat@lo3.net.pl, pod nr tel. 74 852
0111 lub 74 852 0312 oraz pisemnie na
nasz adres.
Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora
ochrony danych osobowych w osobie pana
Wojciecha Chudzińskiego, z którym
można się skontaktować poprzez adres
e-mail:iodo@lo3.net.pl,
iodo@powiat.swidnica.pl lub pisemnie
na adres siedziby administratora.
Cel przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane
w celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu, udostępnienia informacji
o wynikach konkursu oraz utrzymania
z Państwem kontaktu.
Przechowywanie
Państwa dane osobowe będą przetwarzane
przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia
o wynikach konkursu lub do czasu
wycofania przez Państwa zgody lub
skorzystania z innych praw wymienionych
poniżej. Po tym, jak konkurs zostanie
rozstrzygnięty, wszelkie dokumenty
zawierające dane osobowe,
z
wyjątkiem informacji o wynikach, imion
i nazwisk oraz przynależności do danej
szkoły zostaną zniszczone.
Podstawa prawna
Podstawą prawną wynikającą
z rozporządzenia jest Państwa dobrowolna
zgoda na przetwarzanie danych - art. 6 ust.
1 lit. a. Taką zgodę można w każdym

momencie cofnąć, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Państwa prawa w związku
z przetwarzaniem
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych
mogą być:
a) organy uprawnione do otrzymania
Państwa danych osobowych na podstawie
przepisów prawa,
b) operatorzy pocztowi i kurierscy
dostarczający korespondencję,
c) dostawcy systemów informatycznych
i usług IT.
Prawo wniesienia skargi
Przysługuj Państwu prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają Państwo,
iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy rozporządzenia: Biuro
Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.

Inne
Państwa dane nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu. Podanie danych
jest dobrowolne, jednak konieczne do
realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
Państwa dane nie będą przekazywane
do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

