
 

1. Organizator       
MOSiR w Sopocie       
The North Event
 
2. Termin
 Czerwiec 2020
 
3. Cel imprezy 
a) popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży, 
b) zachęcenie do aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
c) promocja zdrowego stylu życia. 
 
4. Zapisy 
Na stronie internetowej: https://elektronicznezapisy.pl/event/4916/strona.html
                                             www.mosir.sopot.pl
5. Uczestnictwo 
a) w wyzwaniu mogą brać udział dzieci i młodzież bezprzeciw wskazań lekarskich do
uprawiania sportu wytrzymałościowego, 
b) każdy uczestnik w ramach wyzwania musi 10 dni być aktywny (dozwolona jest dowolna
forma aktywnego spędzania czasu (np. bieg, spacer, rower, rolki, gra w piłkę nożną,
skakanie na skakance, brzuszki itp.),
c) w celu potwierdzenia aktywności rodzic bądź inna osoba dorosła musi podpisać
uczestnikowi kartę aktywności,
d) medale można odebrać osobiście w biurze organizatora w Sopocie ul. Bitwy pod
Płowcami 67 C  (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.30) lub dokupić wysyłkę
pocztą bądź przesyłkę kurierem,
e) warunkiem ukończenia wyzwania przez zawodnika jest dopełnienie formalności
poprzez: okazanie uzupełnionej karty aktywności, przesłanie zdjęcia i/lub filmiku
obrazującego aktywność,
f) pakiet startowy należy się tylko zawodnikom którzy ukończą wyzwanie, ich opiekunowie
nie pobierają dla siebie medali dyplomów i innych.
 

REGULAMIN
CZERWCOWE WYZWANIE 2020

Z MOSIR SOPOT



6. Nagrody 
Każdy uczestnik który ukończy wyzwanie otrzyma pamiątkowy medal oraz dyplom.
 
7. Wpisowe 
W wyzwaniu nie pobiera się opłaty startowej. Opcjonalnie można wykupić wysyłkę Pocztą Polską
(7,00) lub kurierem DPD (15,00).
 
8. Zgłoszenia 
on-line: https://elektronicznezapisy.pl/event/4916/strona.html 
                www.mosir.sopot.pl  
 
9. Karta aktywności
Do pobrania pdf  na stronie  www.mosir.sopot.pl
 
10. Ochrona danych osobowych
a)    Administratorem
danych osobowych uczestników jest Krzysztof Walczak The North Event wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów,
NIP 9581469044, REGON 220782162, ul. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego 7B/6, 81-185
Gdynia, szczegółowe zasady ich przetwarzania dostępne są w polityce prywatności serwisu
elektronicznezapisy.pl: 
https://elektronicznezapisy.pl/regulamin/polityka-prywatnosci.pdf 
b)   Dane osobowe
uczestników wydarzenia będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla
organizacji, przeprowadzenia i promocji niniejszej imprezy.
c)    Podstawę
przetwarzania danych osobowych uczestników stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy
(akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w wydarzeniu stanowi zawarcie umowy) art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
d)   Uczestnikom przysługują
prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c)  usunięcia danych, d) ograniczenia
przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w
dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w niniejszej imprezie.
f)     Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz
ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w niniejszej imprezie.



11. Postanowienia końcowe:
a)    Wyzwanie ma charakter symboliczny,
b)   organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
uczestnicy muszą posiadać je we własnym zakresie, 
c)    uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w aktywności fizycznej wiąże się z
wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami,
możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych,
d)   rodzic lub inny opiekun prawny, którego dziecko bierze udział podczas wyzwania
zgadza się na powyżej przedstawiony regulamin, rozważył i ocenił charakter, zakres i
stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w wyzwaniu i dobrowolnie
zdecydował się podjąć to ryzyko, dopuszczając dziecko do aktywności, wyłącznie na
własną odpowiedzialność,
e)   ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów, w sprawach nie
ujętych w regulaminie rozstrzyga Organizator,
f)     wszelkie spory rozstrzyga Organizator. 
 
12. Kontakt: 
MOSiR w Sopocie
@: sport.mosir@use.pl 
tel.: 58 550 12 15
pon. - pt.  7:30 - 14:30


