Regulamin
zawodów w jedzeniu pączków na czas o tytuł
TŁUSZCZAŃSKIEGO PĄCZUSIA oraz MINI TŁUSZCZAŃSKIEGO PĄCZUSIA
28 lutego 2019 roku

1. Organizatorem zawodów jest Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu.
2. Zasady zawodów określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia zapisów na
zawody i obowiązuje do czasu ich zakończenia.
3. Uczestnictwo w zawodach jest dobrowolne, a przystąpienie do zawodów jest równoznaczne
z poddaniem się Uczestnika procedurze regulaminowej zawodów.
4. Termin składania zgłoszeń: 22 lutego 2019 r. do godz. 15:00, drogą elektroniczną na adres:

centrum@cktluszcz.pl lub telefonicznie pod numer: (29) 75-73-134.
5. W zawodach o tytuł „Tłuszczańskiego Pączusia” mogą wziąć udział osoby w wieku od 18 do 65 roku
życia.
6. W zawodach o tytuł „Mini Tłuszczańskiego Pączusia” mogą wziąć udział dzieci w wieku od 6 do 12
lat.
7. Na udział dzieci w zawodach o tytuł „Mini Tłuszczańskiego Pączusia” muszą wyrazić zgodę rodzice
bądź opiekunowie, podpisując zgodę na udział dziecka w zawodach. Zgoda stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu.
8. Na zawody obowiązują zapisy telefoniczne na nr (29) 757 31 34 (pn.-pt. 8:00 – 16:00) lub mailowe
na adres: centrum@cktluszcz.pl. W mailu należy podać imię i nazwisko, wiek i telefon do kontaktu.
Maksymalna liczba zawodników:

10-15 osób w każdej kategorii wiekowej, decyduje kolejność

zgłoszeń. Po przekroczeniu ustalonej liczby zapisanych Uczestników zapisy będą dokonywane na listę
rezerwową.
9. Przed przystąpieniem do zawodów Uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia,
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, w którym oświadcza, że bierze udział
w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność, oraz że stan jego zdrowia pozwala mu na wzięcie
udziału w imprezie, jak również, że przeczytał i akceptuje regulamin bez zastrzeżeń i nie będzie wnosić
żadnych skarg czy roszczeń na drodze sądowej za szkody czy ewentualny uszczerbek na zdrowiu
spowodowany wszelkimi zdarzeniami w czasie trwania imprezy. Uczestnik zobowiązuje się również
przestrzegać regulaminu imprezy i zasad fair play wobec innych uczestników.
10. Termin zawodów: 28 lutego 2019 roku, godz. 17:00; miejsce: Społeczne Muzeum Ziemi
Tłuszczańskiej, ul. Kościuszki 7, 05-240 Tłuszcz.

11. Ilość pączków do zjedzenia: w zawodach o tytuł „Tłuszczańskiego Pączusia” – 5 dużych pączków; w
zawodach o tytuł „Mini Tłuszczańskiego Pączusia” – 5 mini pączków.
12. Zwycięzcą zawodów zostanie Uczestnik, który pierwszy podniesie do góry rękę po zjedzeniu
i pełnym przełknięciu regulaminowej liczby 5 pączków, z zachowaniem zasad fair play.
13. Prawidłowy przebieg zawodów nadzorować będzie komisja.
14. Organizacja zawodów wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych osób
dokonujących zgłoszenia oraz osób zgłaszanych, takich jak: imię i nazwisko, adres, telefon oraz
wizerunków, czyli fotografii i nagrań wykonanych w trakcie zawodów. Podane dobrowolnie dane
osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z organizacją i promocją zawodów.
Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, ul. Szkolna 1,
05-240 Tłuszcz. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda wyrażana przez uczestników i osoby
dokonujące zgłoszenia. Dane będą mogły być przetwarzane do czasu wycofania zgody. Ewentualne
wycofanie zgody powinno nastąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Przekazane dane
osobowe, w tym utrwalone podczas zawodów wizerunki, mogą być udostępnione poprzez ich
rozpowszechnianie w następującej formie:
• zamieszczenie informacji o zawodach i jego uczestnikach na stronach internetowych Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji, Gminy Tłuszcz, oficjalnych profilach Facebook oraz w innych mediach;
• zamieszczanie relacji z zawodów, w tym zdjęć, filmów na stronie internetowej Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji, Gminy Tłuszcz, oficjalnych profilach Facebook oraz w innych mediach.
Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych
i ich poprawiania za pośrednictwem Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu. Niepodanie
danych lub wycofanie zgody będzie skutkował brakiem możliwości udziału w zawodach lub brakiem
możliwości dokonania zgłoszenia do udziału w zawodach. Osoba, której dane będą przetwarzane ma
prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia, a także do
wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego. Kontakt do
inspektora ochrony danych osobowych: iod.tluszcz@edukompetencje.pl
15.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem
nieprawdziwych danych osobowych, bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach
sporządzonych przez Uczestników.

