
Regulamin 

Minizawodów w Wyciskaniu na Ławeczce Leżąc 
 

 

Organizator:  

1. Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie 

Termin miejsce: 

1. 3-4 grudnia 2018  

2. Siłownia przy Centrum Rekreacji i Wdzięku przy ul. Dąbrowskiego 113 

Zawody: 

1. Prawo startu mają wszystkie osoby pełnoletnie, które posiadają aktualny karnet, 

wykupiły jednorazową wejściówkę lub posiadają honorowaną kartę sportowo-

rekreacyjną. 

2. Osoba startująca w zawodach ma za zadanie, wycisnąć sztangę na ławeczce prostej 

leżąc jak najwięcej razy. Ciężar sztangi ustala się na podstawie wagi ciała startującego 

i wynosi 50% (Przykład: Zawodnik 90 kg – ciężar sztangi 45 kg). 

3. W przypadku takiej samej ilości powtórzeń zwycięzcę wyłoni dogrywka. 

4. Nagrody przewidziane dla pierwszych trzech miejsc. 

5. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwają instruktorzy siłowni. 

6. Start w zawodach tylko przy udziale instruktora siłowni. 

7. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym 

ryzyko.  

8. Każdy uczestnik zawodów powinien własnoręcznie podpisać oświadczenie o braku 

przeciwwskazań do udziału w zawodach. 

9. Zabrania się startu uczestnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź środków 

odurzających  

10. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator 

11. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 

13. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119) –  pełna informacja o 

sposobie przetwarzania danych osobowych przez organizatora znajduje się w 

załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 

  



 Załącznik nr 1 do Regulaminu 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 

119, str. 1), informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. 

Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów,  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem administratora, 

tel. 32 241 70 50 lub adresem e-mail: iodo@moris.chorzow.pl; 

3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: kancelaria prawna zapewniająca obsługę prawną 

MORIS, Urząd Miasta Chorzów, podmioty i osoby upoważnione na podstawie przepisów 

prawa, 

4. Dane osobowe uczestników (imię i nazwisko) będą przetwarzane przez okres 5 lat w celach i 

zakresie niezbędnym do organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia 

zwycięzców, odbioru nagród oraz do czasu wygaśnięcia terminu ewentualnych roszczeń.  

5. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. Dane osobowe uczestników zawodów nie będą podlegać 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

6. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – 

realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w zawodach stanowi zawarcie 

umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym 

lub większej liczbie określonych celów - dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna 

zgoda osoby, której dane dotyczą. 

7. Uczestnikom Zawodów przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, 

c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, f) przenoszenia danych, g) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych 

w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez 

pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora, 

8. Uczestnikom zawodów przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. 

9. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 4 niniejszego załącznika do regulaminu w 

związku z udziałem w zawodach obejmuje także: 

 przechowywanie przez administratora oświadczenia o braku jakichkolwiek przeciwskazań do 

udziału w zawodach, 

 publikację imienia i nazwiska uczestnika – w każdy sposób, w jaki publikowane lub 

rozpowszechniane będą informacje o zawodach.  

 publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane 

będą informacje o Zawodach oraz w celach marketingowych organizatora, a także 

reklamodawców i partnerów.  

 

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 

niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi udział w zawodach. Dokonanie 

zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie imprezy oraz udzieleniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

 

mailto:iodo@moris.chorzow.pl

