
  

 

REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH – WIELOBOJE SPRAWNOŚCIOWE 

 

 I. Cel:  

− propagowanie aktywności fizycznej wśród najmłodszych  

− popularyzacja konkurencji LA 

 

 II. Data zawodów:  

− 27 sierpnia (sobota) godz. 10 00 –  Orlik Szarlej 

− 30 sierpnia (wtorek) godz. 17 00 – Orlik Manhattan 

− 6 września (wtorek) godz. 17 00 - Brzeziny Śląskie Centrum Aktywności 

− 9 września (piątek)  godz. 17 00 – Stadion MOSIR ul. Olimpijska 3  

 

Biuro zawodów czynne będzie do 10 minut przed rozpoczęciem zmagań w danym dniu.  

 

III. Organizatorzy:  Obywatelski Klub Radnych Rady Miasta Piekary Śląskie, Miasto  

                          Piekary Śląskie, MOSiR Piekary Śląskie,  

 

IV. Uczestnicy: przedszkolaki oraz dzieci szkół podstawowych roczników 

                    2009 i młodszych.   

 

V.  Zasady poszczególnych konkurencji składających się na wieloboje 

 

 1. TRÓJSKOK -  2 próby, liczy się najlepszy wynik (skoki obunóż) (1 grzybek = 2 pkt.) 

 2. RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ 2 KG NA ODLEGŁOŚĆ – 1 metr = 1 punkt 

 3. CORNHOLE – każdy oddaje 5 rzutów – 1 celny rzut = 2 punkty  

4. KLAŚNIĘCIA POD KOLANEM – SKIP „A” - ilość klaśnięć w przeciągu 20 sek. = 

                                                                                      ilość zdobytych punktów  

5. STRZAŁY NA BRAMKĘ –  3 strzały do celu w sektory 

 6. BIEG NA 60 METRÓW -  

               Przedziały czasowe  

Czas 10,00 – 11,00 11,01 – 12,00 12,01 – 13,00 13,01 – 14,00 14,01 – 15,00 15,01 – 16,00 16,01 – 17,00 17,01 i więcej  

Punkty  20 19 18 17 16 15 14 13 

 

 VI. Punktacja: 

 Każda konkurencja punktowana jest osobno, zwycięzca otrzymuje ilość punktów równą 

 liczbie startujących w danej kategorii. 

Do klasyfikacji generalnej zaliczane są punkty uzyskane za miejsca we wszystkich 

konkurencjach. Suma zdobytych punktów decyduje o końcowym miejscu w zawodach.  

 

 VII. Klasyfikacja prowadzona będzie w trzech kategoriach wiekowych: 

 Przedszkolaki – dziewczęta i chłopcy  do lat 6 (roczniki 2016 i młodsi) 



 Szkoły podstawowe – dziewczęta i chłopcy – 7 – 9 lat (roczniki 2013-2015) 

 Szkoły podstawowe  – dziewczęta i chłopcy – 10 – 13 lat (roczniki 2009-2012) 

 

  

VIII. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna 

prawnego, zawierającej informacje o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w 

zajęciach i posiadanie ubezpieczenia NW (dla osób niepełnoletnich) 

 

           IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:  

 

 1. Dane osobowe uczestników „Wielobojów Sprawnościowych” będą wykorzystywane 

 zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 

 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi 

 przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi 

 przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. 

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

 międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu 

 przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 3.Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO 

 oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO –realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie 

 udziału w zawodach stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 

 lit.  

 a) RODO –dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane 

 dotyczą. 

 4.Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) 

 usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na 

 przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak 

 udział w zawodach.  

 5.Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora 

 Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

 Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o 

 których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań 



 przesłane na adres Administratora. 

 6.Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z 

 udziałem w „zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z 

 nazwą miejscowości, w której zamieszkuje -w każdy sposób, w jaki publikowany lub 

 rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i 

 nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której 

 zamieszkuje, na liście startowej zawodów w Piekarach Śląskich oraz w wynikach zawodów 

 publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania zawodów.  

 

 

 

  

 

 

 

 


