
Regulamin Turnieju rodzin na Zamku Bolków podczas Dnia Rodziny w ramach kampanii społecznej 

Bezpieczny Dom – Szczęśliwa Rodzina 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Turniej odbywa się w ramach kampanii społecznej Bezpieczny Dom – Szczęśliwa Rodzina w 

dniu 04.06.2022 i trwa od godziny 15.00 

2. Organizatorem Turnieju jest Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie, 

Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Bolkowie wraz z partnerami: Przedszkole Samorządowe 

w Bolkowie,  Szkoła Podstawowa w Bolkowie, Zamek Bolków. 

3.  Impreza ma charakter rekreacji i zabawy na sportowo, dlatego też jego uczestnicy proszeni 

są do podejście do zawodów z lekkim przymrużeniem oka. W imprezie tej nie wynik jest 

najważniejszy, choć o nim też należy pamiętać, lecz dobra zabawa, która poprzez zabawę ma 

integrować rodziny. 

4. W turnieju mogą uczestniczyć rodziny spełniające wymagania nałożone niniejszym 

Regulaminem. 

5. Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu 

§ 2 

Zasady i przebieg Turnieju 

1. Za prawidłowy przebieg Turnieju oraz przestrzeganie zasad regulaminów poszczególnych 

konkurencji odpowiadają partnerzy kampanii społecznej Bezpieczny Dom – Szczęśliwa 

Rodzina 

2. Do Turnieju zostaną zakwalifikowane rodziny, które wypełnią kartę zgłoszeniową i dostarczą 

ją do Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie (GMOPS)osobiście bądź 

drogą elektroniczną. 

3. Karty zgłoszeniowe należy składać w terminie do 27 maja 2022r. do sekretariatu GMOPSU w 

Bolkowie przy ulicy Kolejowej 10 bądź na adres email: anna.oldak@gmopsbolkow.pl 

4. Do Turnieju są zgłaszane rodzinne drużyny w składzie maksymalnie 5 osób. 

5. W każdej drużynie musi być przynajmniej jedna osoba w wieku do 18 roku życia 

6. System jakim zostaną przeprowadzone poszczególne konkurencje będzie podawany 

bezpośrednio przed rozpoczęciem Turnieju 

7. Wyniki poszczególnych konkurencji będą na bieżąco wpisywane w kartę osiągnięć, którą 

otrzyma każda z drużyn 

8. Z uwagi na dokumentowanie fotograficzne Turnieju przez Organizatora, wizerunek 

uczestnika i jego rodziny może zostać rozpowszechniony przez Organizatora w celach 

promocyjnych i informacyjnych dot. Turnieju  

9. Zwycięzcy zmagań konkursowych zostaną nagrodzeni pamiątkowymi upominkami oraz 

nagrodami rzeczowymi 

10. Turniej będzie rozgrywany w następujących konkurencjach: 

- rzut ringo do celu 

- podchody 

- quiz wiedzy 

- dmuchanie balonów 

- wylewanie wody z wiaderka za pomocą gąbki 
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- bieg w workach 

- przenoszenie piłeczki na łyżce  w ręce lub w ustach 

- gdzie jest moje dziecko? 

- przechodzenie pod kijem 

- stworzenie historii z przygotowanych obrazków 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w konkurencjach 

§ 3 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie, 

z siedzibą ul. Kolejowa 10, 59-420 Bolków; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w GMOPS w Bolkowie możliwy jest pod numerem tel.: 75 

74 13 375 lub email: monika.gora@gmopsbolkow.pl 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, rozliczeniu oraz realizacji turnieju. Podstawą 

prawną w zakresie związanym z uczestnictwem w „Turnieju Rodzin na Zamku” Bolków jest art. 6 ust. 

1 lit. b RODO. 

5. Turniej będzie rejestrowany na nagraniach wideo oraz fotografiach, w związku z czym Państwa 

wizerunek może zostać utrwalony i wykorzystany w celu informowania o przebiegu turnieju oraz w 

celu jego promocji. 

6. Będziemy przetwarzać Państwa następujące dane osobowe: imię, nazwisko, wiek, nr telefonu oraz 

adres e-mail. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji i rozliczenia 

turnieju. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (* jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w „Turnieju dla 

Rodzin na Zamku Bolków” . 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków 

zaistniałych w czasie Turnieju 

2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora 

3. W przypadku złej pogody Turniej zostanie przełożony na inny termin 


