Festiwal Sportu UCSiR
Regulamin
1. Organizatorzy i współorganizatorzy:



Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji.
KS Ursynów.

2. Cel imprezy:




Promocja aktywności fizycznej.
Popularyzacja sportu.
Promocja UCSiR oraz dzielnicy Ursynów jako miejsca otwartego na aktywność fizyczną
mieszkańców.

3. Termin i miejsce:


11 czerwca 2022r., Kompleks Boisk „OLKÓWEK” przy ul. Puszczyka 1 w Warszawie.

4. Program Festiwalu Sportu UCSiR:





10.00 – 13.00 Turniej Piłkarski dla dzieci z rocznika 2013
„4 PORY ROKU – EDYCJA LATO”.
12.00 – 16.00 Maraton Fitness.
13.00 – 18.00 Piknik Piłkarski.
16.00 – 18.00 Zawody w wyciskaniu Kettlebella.

5. Uczestnictwo w Festiwalu UCSiR:












Festiwal ma charakter otwarty, wstęp jest nieodpłatny.
Na Maraton Fitness oraz Zawody w wyciskaniu Kettlebella obowiązuje rejestracja.
Rejestracji można dokonać do dnia 9 czerwca 2022r. do godz. 12.00
wysyłając e-mail na adres: dni.ursynowa@ucsir.pl . W temacie maila proszę wpisać:
“MARATON” lub „ZAWODY”, a w treści: imię, nazwisko i nr telefonu.
Rejestracji będzie można dokonać także osobiście 11 czerwca 2022 r.
w godz.10.00 - 11.30 (Fitness) i 10.00 - 15.30 (Kettlebell) w recepcji festiwalowej.
Maksymalna ilość uczestników jest ograniczona i wynosi: Maraton Fitness – 70,
Zawody w wyciskaniu Kettlebella – 45 (po 15 uczestników na każdą kategorię
wagową). Rejestracja będzie prowadzona do momentu wykorzystania limitu
uczestników. Informacja o wcześniejszym zakończeniu rejestracji zostanie podane
na stronie www.ucsir.pl.
Zawody w wyciskaniu Kettlebella odbędą się z podziałem na kategorie wagowe:
do 80 kg, do 90 kg i powyżej 90 kg. W przypadku kiedy do kategorii wagowej nie zgłosi
się min. 3 uczestników, zgłoszeni zawodnicy dołączeni zostaną do wyższej kategorii
wagowej.
Tylko osoby powyżej 18 roku życia mogą wziąć udział w Maratonie Fitness
oraz Zawodach w wyciskaniu Kettlebella.
W Turnieju Piłkarskim wezmą udział 4 drużyny męskie z rocznika 2013, zgłoszone
przez KS Ursynów. Turniej będzie przeprowadzany systemem „każdy z każdym”,
mecze będą trwały 20 min.

6. Nagrody:




Turniej Piłkarski dla dzieci z rocznika 2013 „4 PORY ROKU – EDYCJA LATO” –
puchary i medale.
Maraton Fitness – dyplomy, karnety na siłownię (losowanie wśród uczestników).
Zawody w wyciskaniu Kettlebella – dyplomy i karnety na siłownię.

7. Postanowienia końcowe:











Każdy uczestnik Festiwalu Sportu UCSiR zobowiązany jest do wypełnienia
oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportoworekreacyjnych (oświadczenia do pobrania w dniu imprezy w recepcji festiwalu
oraz na www.ucsir.pl) oraz do przestrzegania Regulaminu Obiektu oraz niniejszego
Regulaminu.
W przypadku osób niepełnoletnich biorących udział w Turnieju Piłkarskim dla dzieci
z rocznika 2013 oświadczenie, o którym mowa powyżej, podpisują rodzice
lub przedstawiciele ustawowi małoletnich.
W szatniach nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych. Rzeczy wartościowe typu:
pieniądze, aparaty, telefony, laptopy, biżuterię należy zdeponować w depozycie
znajdującym się w pobliżu recepcji festiwalowej.
Organizator zapewnia opiekę medyczną na festiwalu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz do odwołania imprezy
w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor UCSiR.
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Pileckiego
122, reprezentowane przez Dyrektora, jako Administratora danych, przetwarza dane
osobowe uczestników imprezy, w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, e-mail
wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji wydarzenia. Podanie przez
uczestników danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania udział
w wydarzeniu nie będzie możliwy. Każdy uczestnik prawo do dostępu do danych,
prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo
do sprostowania danych, prawo sprzeciwu - korzystanie z uprawnień przysługujących
osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy o ochronie
danych osobowych. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt
z wyznaczonym w Ursynowskim Centrum Sportu i Rekreacji Inspektorem ochrony
danych pod adresem e-mail: ochrona.danych@ucsir.pl. Dane osobowe uczestników
są przetwarzane z zachowaniem szczególnej staranności, przy zastosowaniu
wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa z zakresu ochrony
danych osobowych. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych i są chronione przed nieuprawnionym dostępem. W zawiązku
z niewłaściwym przetwarzaniem danych osobowych, każdy uczestnik ma prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator danych nie
będzie podejmował wobec uczestników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
będących wynikiem profilowania. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane
przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które
w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24
poz. 83 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na
stronach www UCSiR lub przekazywane mediom.

