Regulamin zawodów
„Igrzyska Sportowe Seniorów – Ziębice 2018”
I. Ogólne informacje o zawodach
Igrzyska Sportowe Seniorów to wydarzenie o charakterze sportowym. W ramach zawodów osoby w wieku 55+
będą rywalizować ze sobą w turnieju gier bazujących na popularnych dyscyplinach sportowych (armwrestling,
badminton, biegi, boks, brydż sportowy, bule, lekkoatletyka, piłka nożna, siatkówka i tenis ziemny). Zawodom
będą towarzyszyły zajęcia propagujące zdrowy styl życia oraz występy artystyczne.
II. Organizator
1. Fundacja „Teraz Ziębice”, os. Kopernika 7b/4, 57-220 Ziębice
2. Biuro Igrzysk mieści się w siedzibie Fundacji „Teraz Ziębice”, a w dniu zawodów – na Stadionie Miejskim w
Ziębicach (ul. Sportowa 8).
III. Termin i miejsce
1. Igrzyska odbędą się 2 września 2018 r. (niedziela), w godz.: 10.00-18.00.
2. Igrzyska będą odbywały się w następujących lokalizacjach:
a) Stadion Miejski w Ziębicach, ul. Sportowa 8, Ziębice (konkurencje: armwrestling, biegi, lekkoatletyka,
piłka nożna, tenis ziemny, wydarzenia towarzyszące),
b) sala gimnastyczna przy Stadionie Miejskim, ul. Sportowa 8, Ziębice (konkurencja: boks),
c) sala gimnastyczna Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach – ul. Wojska Polskiego 4, Ziębice
(konkurencja: badminton),
d) bulodrom przy Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach – ul. Wojska Polskiego 4, Ziębice (konkurencja: bule),
e) Basen Miejski, ul. Wojska Polskiego, Ziębice (konkurencja: siatkówka),
f) Ziębickie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 10, Ziębice (konkurencja: brydż sportowy).
IV. Cele imprezy
1. Aktywizacja osób w wieku 55+.
2. Promocja zdrowego stylu życia, zwłaszcza wśród seniorów.
3. Promowanie i rozwijanie sportowych zainteresowań wśród seniorów.
4. Integracja seniorów z różnych miejscowości Dolnego Śląska.
5. Promocja Gminy Ziębice.
V. Dyscypliny sportu i konkurencje
1. W ramach Igrzysk Sportowych Seniorów zorganizowanych zostanie 10 zawodów sportowych bazujących na
takich dyscyplinach, jak: armwrestling, badminton, biegi, boks, brydż sportowy, bule, lekkoatletyka, piłka nożna,
siatkówka i tenis ziemny.
2. W ramach każdej dyscypliny sportu rozegranych zostanie od 3 do 5 konkurencji lub/i mini turniej sportowy.
Opisy konkurencji są zawarte na stronie internetowej Igrzysk: www.iss.ziebice.info.
3. Każda konkurencja będzie osobno punktowana, a o zwycięstwie zdecyduje łączna liczba punktów.
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VI. Nagrody
1. Medale i nagrody otrzymają:
a) w dyscyplinach: armwrestling, badminton, biegi, boks, bule, lekkoatletyka, piłka nożna, siatkówka i tenis
ziemny – po trzy kobiety i po trzech mężczyzn, którzy uzyskają najwyższą łączną liczbę punktów w konkurencjach
w ramach danej dyscypliny,
b) w dyscyplinie: brydż sportowy – para, która uzyska najwyższą liczbę punktów w turnieju.
2. W przypadku remisu przeprowadzona zostanie dogrywka.
3. Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród odbędzie się 2 września 2018 r., o godz. 16.00, na Stadionie Miejskim w Ziębicach.
4. Po zakończeniu zawodów wyniki będą dostępne u Organizatora Igrzysk.
VII. Uczestnictwo i zgłoszenia
1. Uczestnikami Igrzysk mogą być:
a) w przypadku dyscyplin: armwrestling, badminton, biegi, boks, bule, lekkoatletyka, piłka nożna, siatkówka i
tenis ziemny: osoby startujące indywidualnie, które do 2 września 2018 r. (włącznie) ukończą 55 lat,
b) w przypadku dyscypliny: brydż sportowy: pary, w których przynajmniej jedna osoba do 2 września 2018 r.
(włącznie) ukończy 55 lat.
2. W dyscyplinach: armwrestling, badminton, biegi, boks, bule, lekkoatletyka, piłka nożna, siatkówka i tenis
ziemny – maksymalna liczba zawodników wynosi 30, a w dyscyplinie brydż sportowy – 28 (14 par).
3. Każdy zawodnik może wziąć udział tylko w jednej dyscyplinie.
4. Zgłoszenia przyjmowane są przez stronę internetową Igrzysk www.iss.ziebice.info od 6 sierpnia 2018 r., od
godz. 7.00, aż do wyczerpania miejsc.
5. Na podstawie kolejności zgłoszeń utworzona zostanie lista startowa. Listy będą dostępne na stronie internetowej Igrzysk.
6. Warunkiem udziału w zawodach jest rejestracja znajdującego się na liście startowej zawodnika w Biurze Zawodów, w dniu odbywania się zawodów do godz. 9.45.
7. Przy rejestracji, o której mowa w rozdz. VII, pkt. 6 niniejszego Regulaminu, zawodnikom wydawane będą pakiety startowe.
8. Podstawą odbioru pakietu startowego jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osób odbierających pakiet startowy.
9. W przypadku braku rejestracji zawodnika, o której mowa w rozdz. VII, pkt. 6 niniejszego Regulaminu, a także
w przypadku wolnych miejsc na listach startowych poszczególnych dyscyplin, w dniu zawodów, w Biurze Zawodów możliwa będzie dodatkowa rejestracja, która będzie prowadzona do wyczerpania się wolnych miejsc, jednak nie dłużej niż do godz. 10.10.
10. W dniu zawodów Biuro Zawodów będzie czynne od godz. 7.30 do godz. 10.10.
11. Po ukończeniu zawodów zawodnicy otrzymają posiłek.
12. Organizator nie zapewnia uczestnikom zawodów noclegu, ani nie pokrywa kosztów dojazdu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów lub ich przerwania bez podania powodów.
VIII. Opłaty
1. Uczestnictwo w zawodach jest nieodpłatne.
IX. Kwestie bezpieczeństwa
1. Wszyscy uczestnicy zawodów mają obowiązek stosowania się do poleceń obsługi porządkowej czuwającej nad
bezpieczeństwem podczas trwania imprezy.
2. Obsługa porządkowa będzie posiadała identyfikatory z napisem „Organizator” lub „Obsługa porządkowa” lub
będzie umundurowana.
3. Nad bezpieczeństwem uczestników Igrzysk będzie czuwał personel medyczny (karetka).
4. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
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X. Przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
1. W związku z udziałem w Igrzyskach Sportowych Seniorów niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych
uczestnika.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Igrzysk.
3. Uczestnik, dokonując zapisu oświadcza, iż wyraża zgodę na administrowanie i przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Organizatora Igrzysk Sportowych Seniorów, zgodnie z ustawą z dnia 10 sierpnia 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).
4. Dane uczestników będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Igrzysk oraz w celu
promocji zawodów w latach następnych.
5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zapisania się i wzięcia udziału w Igrzyskach
Sportowych Seniorów.
6. Uczestnikowi Igrzysk przysługują prawa do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) poprawiania swoich danych,
c) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) przenoszenia danych;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Dane osobowe mogą zostać ujawnione:
a) osobom upoważnionym przez Organizatora – jego współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych,
aby wykonywać swoje obowiązki,
b) podmiotom przetwarzającym – którym mogą zostać zlecone czynności przetwarzania danych,
c) innym podmiotom współpracującym z Administratorem np. ubezpieczycielom, księgowym, prawnikom, programistom, Organom Administracji Państwowej i Samorządowej
d) organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami
8. Organizator może odmówić zaprzestania przetwarzania danych w przypadku prawnie uzasadnionych podstaw, będących nadrzędnymi wobec interesów i praw uczestnika lub będących niezbędnymi do ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
9. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia będą przechowywane przez okres niezbędny do celów, o
których mowa powyżej, a także po ich zakończeniu w celach: wykonania obowiązków wynikających z przepisów
prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych, w tym upublicznienia wyników imprezy.
10. Dane osobowe mogą być przechowywane w następujących wersjach:
a) w wersji drukowanej (podpisane formularze zgłoszeniowe na imprezie): maksymalnie przez okres 5 lat od dnia
zawodów
b) w wersji elektronicznej: maksymalnie przez okres 15 lat od dnia zakończenia Igrzysk.
11. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z uczestnikami wywiadów, wykonywania zdjęć i/lub filmowania, wykorzystywania wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Igrzyskach na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także
możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym
prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat
związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na
używanie wypowiedzi, wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Igrzysk.
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XI. Postanowienia końcowe
1. Zawodnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko,
przyjmując do wiadomości, że udział w Igrzyskach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne
ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także
szkód i strat o charakterze majątkowym.
2. Organizator nie odpowiada za przedmioty będące własnością uczestników, pozostawione bez opieki.
3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników Igrzysk. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z
tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź
szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Igrzyskach.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
5. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania zawodów podczas imprezy są
ostateczne i nieodwołalne.
6. W dniu zawodów uczestnik okaże aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w zawodach lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Igrzyskach.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
8. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
9. Każdy zawodnik, dokonując zapisu na stronie Igrzysk potwierdza, iż przyjmuje niniejszy Regulamin jako obowiązujący.
Ziębice, 03.08.2018

Organizator:

Współfinansowanie:
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Partnerzy:

Sponsorzy:

SKŁAD OPAŁU
Marzena Kraczkowska

Patroni medialni:

Gazeta
Ziębicka
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