
REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH  

organizowanych przez Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza „MAZOVIA” 

 

Postanowienia ogólne 

§1. 1. Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza „MAZOVIA” z 
siedzibą przy ul. Grodziskiej 12, 05-840 Brwinów, tel. 22 738 26 12, www.mazovia-sgzm.pl, zwane dalej 
Stowarzyszeniem. 

2. Celem zawodów jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród uczniów szkół z terenu gmin 
członkowskich Stowarzyszenia. 

3. Zawody sportowe są organizowane w formie cyklicznych turniejów piłki nożnej, ręcznej, siatkowej, 
koszykowej, czwórboju lekkoatletycznego i innych dyscyplin sportowych. 

4. Zawody sportowe odbywają się zgodnie z:  

1) przyjętym na dany rok szkolny Kalendarzem Imprez, który zawiera terminy i miejsca 
rozgrywek, 

2) ustalonymi przez organizatorów regulaminami zawodów w danej dyscyplinie. 

5. Niniejszy Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania zawodów będą 
przebywać na terenie, na którym są one przeprowadzane. Każda osoba przebywająca na tym terenie 
w czasie trwania zawodów obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.  

Zawodnicy 

§ 2. 1. Zawodnik reprezentuje w zawodach gminę, na terenie której funkcjonuje szkoła, do której 
uczęszcza. 

2. Zawodnikiem może być uczeń zgłoszony przez nauczyciela wychowania fizycznego. 

3. Zawodnik przed udziałem w zawodach musi uzyskać i dostarczyć dyrektorowi szkoły: 

1) zgodę rodziców na udział i sprawowanie nad nim opieki przez nauczyciela wychowania 
fizycznego szkoły, do której uczęszcza lub szkoły z terenu gminy, którą reprezentuje oraz na 
odbiór z zawodów w razie nagłej potrzeby (formularz zgody stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu); 

2) zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych   (formularz zgody stanowi załącznik 
nr 2 do niniejszego Regulaminu); 

3) zgodę rodziców na wykorzystanie/publikację wizerunku   (formularz zgody stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszego Regulaminu). 

4. Udział w zawodach w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie powoduje nieobecności 
ucznia w szkole. 

Opiekunowie 

§ 3. 1. Opiekunem zawodników reprezentujących daną gminę jest nauczyciel wychowania fizycznego 
zatrudniony w szkole położonej na terenie tej gminy lub inny nauczyciel wydelegowany przez dyrektora  

http://www.mazovia-sgzm.pl/


szkoły położonej na terenie tej gminy lub pracownik urzędu tej gminy wydelegowany przez 
burmistrza/wójta. 

2. Opiekun zapewnia zawodnikom bezpieczne i higieniczne warunki dojazdu, powrotu i uczestnictwa 
w zawodach zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny w szkołach, przepisach ruchu drogowego i transportu osób, przepisach dotyczących uprawiania 
danej dyscypliny sportu. 

Zasady porządkowe 

§ 4. 1.   Opiekunowie są odpowiedzialni za utrzymanie porządku, czystości i właściwego zachowania 
zawodników, którymi się opiekują. 

 2. Zawodnicy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy obowiązani są zachowywać 
się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności 
stosować się do regulaminów obiektu oraz zaleceń przedstawicieli Organizatora. 

3. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do poszanowania sprzętu, wszelkich urządzeń i instalacji 
technicznych oraz mienia stanowiącego wyposażenie obiektu.  

4. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawiane na terenie obiektów 
sportowych.  

Postanowienia końcowe 

§ 5. 1. W sprawach niezawartych w regulaminie decyduje Organizator.  

2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora i na stronach internetowych szkół 
uczestniczących w zawodach sportowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu zawodów sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza „MAZOVIA” 

 

Zgoda na udział dziecka w zawodach sportowych  
organizowanych przez Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza „MAZOVIA” 

 

Po zapoznaniu się z Regulaminem zawodów sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie 
Gmin Zachodniego Mazowsza „MAZOVIA” 

wyrażam zgodę na:  

1) udział mojego dziecka …………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko dziecka*) 

w zawodach sportowych / turnieju …………………………………………………………………………………….,  

(nazwa zawodów / turnieju*) 

które odbędą się w dniu ……………………………….., w godz. ……………………………  

na terenie …………………………………………………………………………………………………………………………………. ; 

(nazwa obiektu, adres*) 

2) sprawowanie opieki nad moim dzieckiem w czasie dojazdu, powrotu i udziału w zawodach 
przez 

……………………………………………………………………. nauczyciela zatrudnionego w: 

(imię i nazwisko*) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa szkoły*) 

3) odbiór mojego dziecka z zawodów w razie nagłej potrzeby. 

 

……………………………………………………   …………………………………………………………… 

(miejscowość, data)     (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

………………………………………………………… 

(numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego) 

*uzupełnia nauczyciel wychowania fizycznego, który zgłasza ucznia do zawodów 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu zawodów sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza „MAZOVIA” 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  
w ramach zawodów sportowych  

organizowanych przez Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza „MAZOVIA” 

Ja niżej popisana/podpisany, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 
4.5.2016, zwanego dalej „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących kategorii moich i 
mojego dziecka ………………………………………………………………………………………………… danych osobowych: 
                                                                (imię i nazwisko dziecka*) 

1) dane identyfikacyjne - imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, 
2) dane identyfikacyjne dziecka – imię i nazwisko, wiek, płeć, klasa, nazwa szkoły do której 

uczęszcza, 
3) dane kontaktowe - numer telefonu do rodzica/opiekuna prawnego, 
4) wizerunek dziecka 

- w zakresie udziału mojego dziecka w organizowanych przez Stowarzyszenie Gmin Zachodniego 
Mazowsza „MAZOVIA” w zawodach sportowych / turnieju 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,  
(nazwa zawodów / turnieju*) 

które odbędą się w dniu* ………………………………... . 

Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.  
Jest mi wiadomym, że posiadam  prawo do: 

1) żądania od wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych: 
2) dostępu do moich danych osobowych; 
3) sprostowania moich danych osobowych; 
4) usunięcia moich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 

ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie moich danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie 
wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO; 

5) ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 
ust. 1 RODO,   

6) wniesienia do wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych 
sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych: 

7) na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim 
przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim, 

8) do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 
ust. 1 RODO, z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania zadania realizowanego  w interesie publicznym. 

9) przenoszenia moich danych osobowych, 
10) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

w przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO, 
11) wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.  

Zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych 
uczestników zawodów sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie Gmin Zachodniego 
Mazowsza „MAZOVIA”. 
 
                                               ……………………………………………………………... 
                                             ( Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę) 
*uzupełnia nauczyciel wychowania fizycznego, który zgłasza ucznia do zawodów 
 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztkmjqgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztkmjqgu


Załącznik nr 3 do Regulaminu zawodów sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza „MAZOVIA” 

 

Zgoda na wykorzystanie/publikację wizerunku uczestnika zawodów sportowych 
organizowanych przez Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza „MAZOVIA” 

 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie/publikację przez Stowarzyszenie 
Gmin Zachodniego Mazowsza „MAZOVIA”, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów - wizerunku 
mojego dziecka …………………………………………………………………………………………………  
                                                                (imię i nazwisko dziecka*)  

(wraz z imieniem i nazwiskiem) poprzez umieszczanie zdjęć (filmu) na stronie internetowej, 
na tablicach ściennych, w folderze..........itp.,  w związku z jego udziałem w zawodach 
sportowych (zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych). 

 

                                               ……………………………………………………………... 
                                             ( Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna dla uczestników zawodów sportowych organizowanych przez 
Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza „MAZOVIA” 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 
(ogólne rozporządzenie o  ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Gmin Zachodniego 
Mazowsza „MAZOVIA” z siedzibą przy ul. Grodziskiej 12, 05-840 Brwinów, tel. 22 738 26 12, 
www.mazovia-sgzm.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail : ………………………… tel. ………………………… 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych celów i zadań 

Stowarzyszenia – w celu uczestnictwa Pani/Pana dziecka w zawodach sportowych, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.  

4. Zakres Pani/Pana i Pani/Pana dziecka danych, które podlegają lub mogą podlegać 
przetwarzaniu obejmuje:  
1) dane identyfikacyjne - imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, 
2) dane identyfikacyjne dziecka – imię i nazwisko, wiek, płeć, klasa, nazwa szkoły do której 

uczęszcza, 
3) dane kontaktowe - numer telefonu do rodzica/opiekuna prawnego, 
4) wizerunek dziecka. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych i danych dziecka mogą być:  
1) przedstawiciele Stowarzyszenia,  
2) uczestnicy zawodów, 
3) podmioty świadczące obsługę narzędzi wykorzystywanych w trakcie przeprowadzania 

zawodów,  
4) media relacjonujące zawody sportowe, 
5) media społecznościowe, w szczególności Facebook oraz strona internetowa 

Stowarzyszenia i szkół, których uczniowie są uczestnikami zawodów oraz osoby mające do 
nich dostęp.  

6. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych i danych dziecka będzie ustalany z 
zastosowaniem następujących kryteriów:  
1) w razie uzyskania imiennej nagrody/wyróżnienia - bezterminowo, do czasu odwołania 

zgody, 
2) w przypadku danych opublikowanych w mediach społecznościowych - bezterminowo, do 

czasu odwołania zgody, 
3) w przypadku wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami - do chwili  przedawnienia roszczeń 

(odpowiednio – Pani/Pana lub administratora).  
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Żądanie usunięcia danych oznacza 
rezygnację z dalszego udziału w zawodach sportowych ponieważ bez ich przetwarzania udział 
w zawodach nie jest możliwy. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że 
przetwarzanie narusza przepisy RODO (tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) 
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