Regulamin konkursu wiedzy - „Od
Tokio 1964 do Tokio 2021 – Polscy
Sportowcy na Olimpijskim Szlaku”

1. Cel
a) upowszechnianie kultury fizycznej,
b) popularyzowanie wiedzy o bogatej historii polskiego i bielskiego sportu.
2. Organizatorem konkursu jest Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
3. Termin rozpoczęcia konkursu: 6 kwietnia 2021r.
4. Konkurs odbędzie się w II etapach:
I etap: eliminacje 42 pytania - 7 tygodni
II etap: finał dla 6 najlepszych uczestników w formie ustnej, 5 pytań w 1 dniu- w terminie
wyznaczonym przez Organizatora ( Dni Bielska-Białej 2021 scena przy Bielskim Centrum
Kultury, ul. Słowackiego 27)
5. W konkursie może brać udział każdy, kto dokonał zgłoszenia do Działu Organizacji
Imprez (patrz pkt. 6).
6. Prosimy o dokonywanie zapisu do Działu Organizacji Imprez przy nadsyłaniu pierwszych
odpowiedzi na pytania konkursowe, poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail:
romuald.wojtulewski@bbosir.bielsko.pl
Prosimy o wiadomość:
Temat: KONKURS WIEDZY 2021
Treść: IMIĘ, NAZWISKO, WIEK, PSEUDONIM/NICK
Odpowiedzi: ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR. (podać numer pytania i prawidłową odpowiedź)
7. Rywalizacja w I etapie będzie polegać na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na jak
największą ilość pytań.
8. Pytania umieszczane będą na stronie http://www.bbosir.bielsko.pl/d/aktualnosci oraz na
Facebooku https://www.facebook.com/bbosir w cyklu
tygodniowym w każdy
wtorek i czwartek o godzinie 9.00
Każdorazowo umieszczane będą po 3 pytania zarówno we wtorek jak i w czwartek.
9. Odpowiedzi na pytania będą przyjmowane wyłącznie poprzez wiadomość e-mail na adres
romuald.wojtulewski@bbosir.bielsko.pl
10. Uczestnik wysyłając e-mail z odpowiedziami (najpóźniej do poniedziałku kolejnego tygodnia)
jest zobowiązany do każdorazowego podania swojego pseudonimu lub nicku, pod którym
bierze udział w konkursie.
11. W danym tygodniu, w każdym z dni konkursowych (wtorek , czwartek) będą pojawiały się po
trzy pytania otwarte lub zamknięte wielokrotnego wyboru, dotyczące Letnich Igrzysk
Olimpijskich i ich historii. Za każdą nadesłaną poprawną odpowiedź będzie przyznawany
jeden punkt (1pkt) do klasyfikacji generalnej.
12. Wyniki można śledzić na bieżąco na naszej stronie www.bbosir.bielsko.pl , gdzie będą
umieszczane w postaci rankingu, po każdym tygodniu, pod podanym przez uczestnika
pseudonimem lub nickiem, wraz z sumą punktów przyznanych za dany tydzień oraz łączną
ilością punków.
13. Każde z pytań w danym tygodniu będzie ponumerowane
kolejno
od
1-6,
następnie 7-12 itd. aż do 42.
14. Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymają pamiątkowe medale.
15. Sześciu „6” uczestników z największą liczbą prawidłowych odpowiedzi zostanie
zakwalifikowanych do II etapu – Finału. Po jego rozegraniu finaliści zostaną uhonorowani
nagrodami rzeczowymi. Trzech najlepszych otrzyma pamiątkowe puchary.
16. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy BBOSiR ani członkowie ich rodzin.
17. Wszystkie sprawy sporne i ich rozstrzygnięcie leżą wyłącznie po stronie Organizatora.
18. Organizator zastrzega sobie wyłącznie prawo do interpretacji w/w regulaminu.
19. Organizator z przyczyn od siebie niezależnych np. braku chętnych może odwołać konkurs.
20. W sprawach konkursu można kontaktować się z Działem Organizacji Imprez BBOSIR (ul.
Karbowa 26) pod numerem telefonu 33 811 01 55 wew. 24 i 29 lub e-mail:
romuald.wojtulewski@bbosir.bielsko.pl
21. Nadesłanie wiadomości zawierającej dane zgłoszeniowe oraz odpowiedzi na

pytania jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz poniższej klauzuli.

Szanowni
Państwo,



Administratorem Państwa danych osobowych jest Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i
Rekreacji z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Marii Konopnickiej 5, reprezentowany przez
Dyrektora.



Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym mozna się skontaktować za
pomocą adresu e-mail: iod@bbosir.bielsko.pl



Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zajęć, konkursów i
zawodów sportowych, w celu związanym z działalnością informacyjną i promocyjną
oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami
skierowanymi przeciwko Administratorowi danych osobowych.



Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych stanowią art. 6 ust. 1 lit. b) tj.
zapoznanie się i przyjęcie warunków regulaminu imprezy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
tj. prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych.



W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w
dowolnym momencie. Cofnięcie to nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.



Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego,
aby Państwa dziecko mogło wziąć udział w konkursie/zajęciach/zawodach
sportowych.



Będziemy udostępniać podane przez Państwa dane osobowe uprawnionym
organom i podmiotom publicznym, ewentualnie współorganizatorom zajęć/zawodów
sportowych, Urzędowi Miasta Bielsko-Biała , obsługującej nas kancelarii prawnej a
także powierzać podmiotom, z którymi podpisaliśmy stosowne umowy powierzenia
np. firmom informatycznym obsługującym nasze strony internetowe.



Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści przetwarzanych danych, do ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania a także prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania i prawo do ich usunięcia.



Będziemy przechowywać podane przez Państwa dane przez okres trwania
konkursu/zajęć/zawodów sportowych oraz okres ewentualnego dochodzenia
roszczeń, tj. łącznie nie dłużej niż 6 lat.



Nie będziemy przekazywać podanych przez Państwa danych do Państw spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



Nie
będziemy
zautomatyzowany,



Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00193 Warszawa, ul. Stawki 2), jeżeli uznacie Państwo , że przetwarzanie danych
odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

przetwarzać podanych przez Państwa danych w sposób
w tym również w formie profilowania.

