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REGULAMIN 
KONKURSU SPORTOWYCH  TALENTÓW 

 
I. ORGANIZATOR 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
ul. Regucka 1, 05-430 Celestynów   
Telefon: tel.(22) 789-71-02 
Adres e-mail: sport@gokcelestynow.pl 
 
II. CEL KONKURSU 
1. Popularyzacja zdrowego i aktywnego stylu życia. 
2. Umożliwienie zaprezentowania swojego talentów sportowych.  
3. Umożliwienie rywalizacji sportowej z innymi uczestnikami. 
4.Popularyzacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu. 
 
 
III. UCZESTNICY 
1.Konurs jest skierowany do wszystkich bez ograniczeń wiekowych.  
 
IV.WARUNKI UCZESTNICTWA  
1. Każdy uczestnik  konkursu  zobowiązany jest do przesłania  terminie od 18.01 do 21.02.2021 r. 
maksymalnie 60 sekundowego filmu prezentującego sportowy talent/wyzwanie/freestyle oraz karty 
zgłoszenia  do pobrania na stronie www.gokcelestynow.pl  
2. Nagrania oraz wypełnione karty zgłoszenia  należy przesłać drogą mailową na adres: 
sport@gokcelestynow.pl lub poprzez wiadomość na Facebook Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 
Celestynowie. 
 
 
 
 
V. NAGRODY 
1. Komisja powołana przez organizatora przyzna nagrody rzeczowe dla laureatów i wyróżnionych. 
 
 
 
 
 
 



VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
w Celestynowie (Regucka 1, 05-430 Celestynów, telefon kontaktowy: 22 789 71 02). 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych Aleksandrem Jaszczołtem pod adresem e-mail aleksander.jaszczolt@fzj-solution.pl. 
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu  udziału w Konkursie Sportowych Talentów. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają 
dane osobowe w imieniu Administratora.  
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, 
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się  
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych 
osobowych jest utrata możliwości udziału w Konkursie Sportowych Talentów. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana  danych osobowych nie 
podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,  
w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  
 
 
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Uczestnicy biorą udział w konkursie na własną odpowiedzialność. Udział w konkursie jest 
równoznaczny z brakiem przeciwskazań zdrowotnych. 
2. Za udział w konkursie osoby niepełnoletniej odpowiada/rodzic opiekun prawny. 
3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników 
podczas trwania konkursu.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 
5. Interpretacja regulaminu należy do organizatora. 
6.Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.  
 
 


