
   REGULAMIN XII INDYWIDUALNYCH
MISTRZOSTW KWIDZYNA GRY W KAPSLE

*KWIDZYN KAPSEL TOUR*
O PUCHAR KCSiR

1. ORGANIZATOR :  
     Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji

2. CEL IMPREZY : 
-   Popularyzacja popularnej kiedyś gry w kapsle,
-   Zapewnienie czynnego wypoczynku,
-   Propagowanie różnych form rekreacji,
-  Wyłonienie najlepszych zawodników.

3. TERMIN I MIEJSCE : 16 LUTEGO 2019 
                                             GODZ.   9:00  KAT.  DZIEWCZĄT
                                                                      KAT. JUNIOR  (chłopcy do 15 lat)
                                       GODZ. 11:00  KAT. OPEN (pow. 15 lat) 

     Hala sportowa KCSiR w Kwidzynie przy ul. 11-go  Listopada
4. UCZESTNICTWO : Zgłoszenia 30 minut przed rozpoczęciem kategorii. 
      W turnieju mogą startować osoby, które zgłosiły się do turnieju w wyznaczonym terminie                 
     i o wyznaczonej godzinie. Turniej zostanie rozegrany w podanych wyżej kategoriach.
     Opłata startowa dla uczestników w kat. OPEN wynosi 5 zł od uczestnika.

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA :
   Turniej zostanie przeprowadzony  wg. przepisów KWIDZYŃSKIEJ GRY W KAPSLE.                       
 „Kapslowy wyścig” zostanie rozegrany na specjalnie przygotowanej trasie, na której umieszczone   
 zostaną różne przeszkody. Wszyscy uczestnicy grają kapslami metalowymi od butelek,   
 nieobciążonymi. Przeszkody należy pokonywać zgodnie z opisaną legendą toru.
   Cała trasa podzielona jest na etapy (10 w tym jedna górska), za które najlepsi otrzymają              
   bonusy punktowe.
   Normalna premia 1m. – 3 pkt,  2m. – 2 pkt,   3m. – 1 pkt. Premia górska nr „7” i etap „POLSKIE  
   DROGI” nr „10” – pkt liczone podwójnie.
   Wszyscy zawodnicy będą podzieleni na kilkuosobowe grupy. Każda grupa rozpoczyna wyścig 
   od innego etapu. W kat. dziewcząt i chłopców (junior) wyścig będzie rozegrany na 5 etapach, 
   natomiast w kat. OPEN (pow. 15 lat), wszyscy pokonywać będą cały „kapslowy tor” jednokrotnie.
   Wszystkie szczegóły, zostaną omówione z uczestnikami przed rozpoczęciem zawodów.

6. NAGRODY : 
    Za zajęcie miejsc I – III w kat. dziewcząt i kat. chłopców -  junior,  za miejsca I – IV  
   w kat.  OPEN pamiątkowe puchary jak również drobne nagrody rzeczowe.  
 

7. SPRAWY KOŃCOWE : 
    -  wszystkie sprawy organizacyjne zostaną ustalone przed rozpoczęciem turnieju,   
    -  uczestnicy 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 w celach marketingowych Organizatora i sponsorów,
    -  we wszystkich sprawach spornych oraz w sprawach nie ujętych w niniejszy regulaminie decyduje organizator,
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji jako zawodnika w Mistrzostwach Kwidzyna gry w kapsle. 
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 
    -  wszelkich informacji udziela Marek Sroka tel. 055 279-38-66,    k. 509393979, e mail: marekkcsir@wp.pl
    -  organizator zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego regulaminu. 

– szczegóły na www.kcsir.ckj.edu.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

http://tematy.biznes.gazetaprawna.pl/tematy/u/ue?utm_source=gazetaprawna.pl&utm_medium=referral&utm_campaign=link-w-art
http://www.kcsir.ckj.edu.pl/
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