
Regulamin XI Ogólnopolskiego Triathlonu o Puchar 
Prezydenta Miasta Płocka

I. CEL

1. Popularyzacja i upowszechnianie triathlonu.
2. Upowszechnianie aktywnych form rekreacji ruchowej (pływania, biegania i jazdy
    na rowerze) na terenie Kąpieliska Miejskiego „Sobótka”.
3. Promocja miasta Płocka.

II. ORGANIZATORZY
                
1. Urząd Miasta Płocka – Wydział Sportu i Rekreacji.
2. Miejski Zespół Obiektów Sportowych Jednostka Budżetowa w Płocku.
3. Płockie Towarzystwo Triathlonu DELTA. 
4. Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki.
5. Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
6. Okręgowa Izba Lekarska w Płocku.

              
Administratorem danych  osobowych  przetwarzanych  w  związku  z  organizacją
XI  Triathlonu  o  Puchar  Prezydenta  Miasta  Płocka,  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182
j. t. ze zm.) jest Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płock, Stary Rynek 1 (zwany dalej
Administratorem  lub  Organizatorem),  który  zgodnie  z  art.  31  ustawy  j/w,
na  podstawie  umowy powierza  przetwarzanie  danych  osobowych  LABOSPORT
POLSKA z  siedzibą  w Gronowie  Górnym ul.  Szmaragdowa 12,  82-300  Elbląg
w celu organizacji  triathlonu.  Podanie  danych osobowych jest  dobrowolne ale
niezbędne do wzięcia udziału w XI Triathlonie o Puchar Prezydenta Miasta Płocka,
zgodnie  z  postanowieniami  Regulaminu.  Zawodnikom,  którzy  podali  dane
osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania
oraz  odwołania  zgody  na  ich przetwarzanie  w  każdym  czasie.  Administrator
będzie  przetwarzał  dane  osobowe  w  celu  organizacji  imprezy  sportowej
pn. XI Triathlon o Puchar Prezydenta Miasta Płocka - samodzielnie lub we współpracy
z  innymi  podmiotami,  wyłącznie  w  zakresie  koniecznym  do  prawidłowej
organizacji triathlonu.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Termin - 11 czerwca 2016 r. (sobota).

2. Miejsce: Płock. Start i meta - Kąpielisko Miejskie „Sobótka”.

3. W ramach XI Ogólnopolskiego Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka,

    zostaną przeprowadzone:

    1) Supersprint: Otwarte Mistrzostwa Płocka Amatorów w Triathlonie,

    2) Sprint: Puchar Prezydenta Miasta Płocka i IV Mistrzostwa Polski Lekarzy w

        Triathlonie MTB.



4. Długość trasy i limit czasu:

    1) Supersprint (Otwarte Mistrzostwa Płocka Amatorów w Triathlonie):

        a) Pływanie: dystans 375 m odbędzie się w akwenie Sobótka,

         - start z wody

         b) Rower: dystans 8 km na dwóch pętlach,

            - trasa o zamiennej nawierzchni: płyty betonowe, kostka „polbruk”,

              nawierzchnia naturalna z lekkimi wzniesieniami,

            - obowiązkowy kask rowerowy,

            - w przypadku awarii roweru podczas zawodów, należy zejść wraz z rowerem

              z trasy na pobocze drogi, aby nie utrudniać jazdy pozostałym zawodnikom,

            - organizator dopuszcza start tylko na rowerach sprawnych technicznie

              (wszelkiego rodzaju rowerach górskich o dowolnych rozmiarach kół),

            - obowiązuje całkowity zakaz startu na rowerach szosowych i przełajowych.

        c) Bieg: dystans: 2, 5 km na nawierzchni naturalnej i z kostki „polbruk”.

       

        2) Sprint (Puchar Prezydenta Miasta Płocka i IV Mistrzostwa Polski Lekarzy

                         w Triathlonie MTB):

        a) Pływanie: dystans 750 m na dwóch pętlach odbędzie się w akwenie Sobótka, 

                         - start z wody.

         b) Rower: dystans 20 km na pięciu pętlach,

            - trasa o zamiennej nawierzchni: płyty betonowe, kostka „polbruk”,

              nawierzchnia naturalna z lekkimi wzniesieniami,

            - obowiązkowy kask rowerowy,

           - w przypadku awarii roweru podczas zawodów, należy zejść wraz z rowerem

               z trasy na pobocze drogi, aby nie utrudniać jazdy pozostałym zawodnikom,

           - organizator dopuszcza start tylko na rowerach sprawnych technicznie

             (wszelkiego rodzaju rowerach górskich o dowolnych rozmiarach kół),

           - obowiązuje całkowity zakaz startu na rowerach szosowych i przełajowych.

    c) Bieg: dystans: 5 km na dwóch pętlach o nawierzchni naturalnej i z kostki „polbruk”.

5. Na trasie będą punkty odżywcze (nawadniania).
6. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację
   zawodnika.
7. Limit czasu:
    1) Zawodników dla dystansu SUPERSPRINT obowiązuje limit czasowy pokonania trasy
        wynoszący 01h:15min:00s. 
    2) Zawodników dla dystansu SPRINT obowiązuje limit czasowy pokonania trasy 



    wynoszący 02h:20min:00s. 
8. Po upływie limitu czasu, o którym mowa w ust. 7 zawodnicy, którzy będą na trasie
    zobowiązani są do przerwania zawodów i zejścia z trasy.
9. Trasa zawodów (rowerowa i biegowa) podczas zawodów zamknięta będzie dla ruchu  
    kołowego.

IV. PROGRAM ZAWODÓW

 08:00 – 11:00 weryfikacja zawodników startujących w zawodach triathlonowych,
                      wydawanie pakietów startowych i ewentualne przyjmowanie zapisów, 
 09:00 – otwarcie parku rowerowego, kontrola stanu technicznego rowerów oraz
             przyjmowanie rowerów,
 10:10 – odprawa techniczna dla STARTU I (park rowerowy),
 10:30 – START I SUPERSPRINT (Otwarte Mistrzostwa Płocka Amatorów w Triathlonie,
 11:30 – zamknięcie parku rowerowego,
 11:40 – odprawa techniczna dla STARTU II (park rowerowy),
 12:00 – START II SPRINT (Puchar Prezydenta Miasta Płocka, IV Mistrzostwa Polski Lekarzy
             w Triathlonie MTB), 
 14:00 – odbiór rowerów z parku rowerowego,
 14:30 – ceremonia zakończenia zawodów, wręczenie nagród. 

V. UCZESTNICTWO

1. Prawo startu we wszystkich konkurencjach mają zawodnicy, którzy do dnia 
    11 czerwca 2016 roku ukończą 18 lat.
2. Zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat mogą wystartować w zawodach pod warunkiem
    uzyskania zgody i podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodziców lub
    opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodziców lub opiekuna
    prawnego, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego
    regulaminu.
3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas
    weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument
    potwierdzający tożsamość oraz dowód opłaty startowej. Warunkiem dopuszczenia
    zawodnika do zawodów jest:
   1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty wpisowej.
   2) zapoznanie się i wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu
       i tym samym pełną akceptację powyższych regulacji oraz zobowiązanie się
       do ich przestrzegania.
   3) złożenie oświadczenia o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność
       oraz o stanie zdrowia pozwalającym na start w zawodach.
   4) wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych
       zawodnika podanych w zgłoszeniu, a także na zamieszczenie danych
       osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości,
       w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie
       drukowanej oraz na przesyłanie przez Administratora na adres mailowy
       zawodnika informacji dotyczących zawodów. Dane osobowe zawodnika
       mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom z nim
       współpracującym przy realizacji zawodów (XI Ogólnopolskiego Triathlonu o
       Puchar Prezydenta Miasta Płocka, IV Mistrzostw Polski Lekarzy w Triathlonie
       MTB, Otwartych Mistrzostw Płocka Amatorów w Triathlonie).
   5) wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie
       fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Zawodnik udziela Organizatorom



       nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na
       wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zamieszczanie i
       publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, bilbordach,
       poprzez emisję w przekazach telewizyjnych i radiowych oraz
       wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
4. W imieniu niepełnoletnich zawodników wszystkie oświadczenia i wyrażenia
    zgód składają rodzice/opiekunowie prawni.
5. Wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i
    2 do niniejszego Regulaminu.
6. W STARCIE I SUPERSPRINT (Otwarte Mistrzostwa Płocka Amatorów w Triathlonie)
    mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni po wypełnieniu formularza znajdującego się na
    stronie internetowej: http://zapisy.sts-timing.pl/15/ lub w biurze zawodów. Organizator
    wprowadza limit startujących: 130 zawodników, decyduje kolejność zgłoszeń.
7. W STARCIE II SPRINT (Puchar Prezydenta Miasta Płocka i IV Mistrzostwa
    Polski Lekarzy w triathlonie MTB) mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni po
    wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie internetowej:
    http://zapisy.sts-timing.pl/15/ lub w biurze zawodów.
    Organizator wprowadza limit startujących: 170 zawodników, decyduje kolejność zgłoszeń.
8. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie
    się w Biurze Zawodów - Płock, Kąpielisko Miejskie „Sobótka” w dniu 11
    czerwca 2016 r. (sobota) w godz. 8:00 – 11:00.
9. Zawodników obowiązują przepisy PZTri (dotyczące również pływania w piankach)
    oraz niniejszy Regulamin.
10. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli zawody
    będzie realizowany systemem elektronicznym.
11. Chip to urządzenie elektroniczne służące do pomiaru czasu, mocujemy go
     tylko do nogi zawodnika. Chipy elektroniczne należy oddać po zawodach.
     Kaucja za chip nie będzie pobierana.
12. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać elektroniczny chip
     pomiaru czasu przytwierdzony do dolnej części prawej lub lewej nogi (poniżej
     łydki – na wysokości kostki). Umieszczanie chipów w innych miejscach grozi
     dyskwalifikacją.
13. Zawodnik, który na mecie nie będzie posiadał elektronicznego chipu do
      pomiaru czasu i numeru startowego nie będzie sklasyfikowany.
14. Wszystkich zawodników obowiązuje posiadanie sprawnego technicznie
      roweru oraz kasku rowerowego.
15. Odbiór rzeczy zawodników i rowerów z parku rowerowego, będzie odbywało
      się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez
      zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pozostawione 
      rzeczy. Organizatorzy nie odpowiadają za pozostawione rzeczy wartościowe.
16. W ramach udziału w zawodach zawodnik otrzymuje:
      1) numer startowy,
      2) czepek do pływania z numerem startowym,
      3) pamiątkową koszulkę,
      4) woda na trasie i mecie zawodów,
      5) bon na posiłek po ukończeniu zawodów,
      6) materiały promocyjne sponsorów.
17. Organizator zapewnia po zawodach, w ramach opłaty startowej posiłek regeneracyjny,
     wodę w trakcie zawodów na trasie i na mecie.
18. Każdy zawodnik, który ukończy zawody, na MECIE otrzyma pamiątkowy medal.



VI. ZGŁOSZENIA

1. Do dnia 03 czerwca 2016 r. po opłaceniu wpisowego i wypełnieniu formularza
   znajdującego się na stronie internetowej: http://zapisy.sts-timing.pl/15/ .
2. W dniu zawodów od godz. 8:00 do 11:00 (dla STARTU I SUPERSPRINT w godz. 8:00 do
    10:00), w Biurze Zawodów na Kąpielisku Miejskim „Sobótka”.
3. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego na rachunek bankowy
   organizatora.
4. Wysokość opłaty wpisowej:
    1) START I SUPERSPRINT (Otwarte Mistrzostwa Płocka Amatorów w Triathlonie):
        a) 70, 00 pln płatne do 30 kwietnia 2016 r.,
        b) 100, 00 pln płatne od 01 maja 2016 r. do 03 czerwca 2016 r.,
        c) 150, 00 pln płatne w dniu zawodów.
    2) START II SPRINT (Puchar Prezydenta Miasta Płocka, IV Mistrzostwa Polski Lekarzy
        w Triathlonie MTB):
        a) 100, 00 pln płatne do 30 kwietnia 2016 r.,
        b) 150, 00 pln płatne od 01 maja 2016 r. do 03 czerwca 2016 r.,
        c) 200, 00 pln płatne w dniu zawodów.
5. Prawo bezpłatnego startu przysługuje osobom zwolnionym z opłaty startowej przez
   Organizatorów.
6. Opłatę startową należy wpłacić na n/w konto bankowe organizatora:
    Gmina Miasto Płock
    Stary Rynek 1   
    09-400 Płock
    34 1020 1592 0000 2402 0252 8057
    z wyraźnym opisem: „Imię, Nazwisko, rok urodzenia, Opłata startowa XI Triathlon o
    Puchar Prezydenta Miasta Płocka – START I SUPERSPRINT*/ START II SPRINT*

    * wybrać właściwy start

7. Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

VII. KLASYFIKACJE I KATEGORIE

1. SUPERSPRINT (Otwarte Mistrzostwa Płocka Amatorów w Triathlonie):
                           
   1) Kategorie wiekowe kobiet (K):
       a) K – 1 do 34 lat,
       b) K – 2 35 lat i powyżej 35 lat,
       c) K – P kat. płockich zawodniczek.
   
   2) Kategorie wiekowe mężczyzn (M):

a) M – 1 do 29 lat,
b) M – 2 30 – 39 lat,
c) M – 3 40 – 49 lat, 
d) M – 4 50 lat i powyżej 50 lat,

     e) M – P kat. płockich zawodników.

2. SPRINT (Puchar Prezydenta Miasta Płocka i IV Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie
    MTB):
                           



1) Klasyfikacja generalna kobiet (K):
 
2) Klasyfikacja generalna mężczyzn (M):

3) Kategorie wiekowe kobiet (K):
    a) K – 1 do 29 lat,
    b) K – 2 30 – 44 lata,

c) K – 3 45 lat i powyżej 45 lat,
d) K – P kat. płockich zawodniczek.

4) Kategorie wiekowe mężczyzn (M):
    a) M – 1 do 29 lat,
    b) M – 2 30 – 39 lat,

c) M – 3 40 – 49 lat,
d) M – 4 50 – 59 lat,
e) M – 5 60 lat i powyżej 60 lat,
f) M – P kat. płockich zawodników. 

5) Kategorie IV Mistrzostw Polski Lekarzy w Triathlonie MTB:
a) K1 – kobiety do 35 lat,
b) K2 – kobiety powyżej 35 lat,
c) M1 – mężczyźni do 35 lat,
d) M2 – mężczyźni 36 – 45 lat,
e) M3 – mężczyźni 46 – 55 lat,
f) M4 – mężczyźni powyżej 55 lat.

3. W START I SUPERSPRINT i START II SPRINT wprowadza się również kategorię
   płocczanek i płocczan (dotyczy osób, które oznaczą w formularzu
   rejestracyjnym opcję „płocczanin” oraz posiadają aktualne zameldowanie na
   terenie miasta Płocka).

VIII. NAGRODY

1. SUPERSPRINT (Otwarte Mistrzostwa Płocka Amatorów w Triathlonie):

   1) za zajęcie miejsc I – III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn zawodnicy

       otrzymają puchary i  nagrody rzeczowe.

2. SPRINT (Puchar Prezydenta Miasta Płocka i IV Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie

   MTB):

   1) Klasyfikacja generalna: mężczyzn (M) i kobiet (K):

       a) I miejsce – 700 zł,

       b) II miejsce – 500 zł,

       c) III miejsce – 400 zł,

       d) IV miejsce – 300 zł,

       e) V miejsce – 200 zł,

       f) VI miejsce – 100 zł.

  2) Pierwsza trójka najlepszych zawodników w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn



      otrzyma również puchary.

  3) za zajęcie miejsc I – III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn zawodnicy

      otrzymają puchary i  nagrody rzeczowe .

  4) Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą brani pod uwagę w

      klasyfikacji kategorii wiekowych.

3. W kategorii płocczanek i płocczan za zajęcie miejsc I – III zawodnicy otrzymają 
    puchary i  nagrody rzeczowe (wszystkie starty).
4. W IV Mistrzostwach Polski Lekarzy w Triathlonie MTB za zajęcie miejsc I – III zawodnicy
    otrzymują puchary w poszczególnych kategoriach.
5. Nagrody pieniężne (PLN) zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą przekazywane
   wyłącznie przelewem na wskazane osobiste konto bankowe zawodnika (nagrody nie będą
    wypłacane gotówką) po uzyskaniu i zweryfikowaniu końcowego protokołu wyników
    zawodów.
6. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej (PLN) na konto bankowe jest wypełnienie i
     dostarczenie na adres organizatorów, niezbędnych druków wymaganych przez Urząd
     Skarbowy, w nieprzekraczalnym terminie 15 dni od daty zakończenia imprezy. Druk
     będzie do pobrania w biurze zawodów.

 IX. BEZPIECZEŃSTWO ZAWODNIKÓW

1. Zawody odbędą się przy wyłączonym ruchu kołowym.
2. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie

          we wszystkich konkurencjach zawodów.
3. Decyzje obsługi medycznej, co do kontynuowania zawodów są ostateczne i 

niezmienne.
4. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Miejskiej, Wodnego

          Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego oraz służby porządkowej.
5. Wszyscy zawodnicy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
6. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za stan zdrowia zawodników.
7. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko.
8. Jazda rowerem w strefie zmian jest zabroniona.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną i zabezpieczenie Wodnego

           Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na trasie zawodów. 
2. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać:

           1) czepki pływackie na trasie pływackiej,
           2) numery startowe na trasie biegowej,

3. Organizatorzy nie zapewniają miejsc noclegowych (informacja o noclegach:
           www.plock.eu/pl/noclegi.html).

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie
           zawodów, wynikające z winy zawodników.

5. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmują organizatorzy.
6. Informacje  dotyczące  XI  Ogólnopolskiego  Triathlonu  o  Puchar  Prezydenta  Miasta

Płocka na www.pttdelta.pl
7. Kontakt: 

1) Robert Czwartek - Wydział Sportu i Rekreacji UM Płock: robert.czwartek@plock.eu,
    tel. (+48 24) 367-16 35 i +48 604 498 613,
2) Anna Młodawska-Niedzielska - Wydział Sportu i Rekreacji UM Płock:



    anna.niedzielska@plock.eu, tel. (+48 24) 367-16 30,
3) Sebastian Dymek - Miejski Zespół Obiektów Sportowych J. B. w Płocku:
    sebastian.dymek@mzos.ump.pl, tel. (+48 24) 266-42-35 i +48 603 120 819.

Dyrektor Zawodów



Załącznik Nr 1 do Regulaminu XI Ogólnopolskiego Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka

OŚWIADCZENIE OSOBY

 BIORĄCEJ UDZIAŁ w XI OGÓLNOPOLSKIM TRIATHLONIE O PUCHAR

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

Imię, Nazwisko, numer startowy zawodnika:

........................................................................................................................................

Ja wyżej wymieniony i niżej podpisany, oświadczam, iż przystępując w dniu 11.06.2016 r. do

udziału w XI Ogólnopolskim Triathlonie o Puchar Prezydenta Miasta Płocka, na dystansie

SUPERSPRINT*/ SPRINT* (zwanym dalej Zawodami):

1) Zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Zawodów, a tym samym

    w pełni akceptuję wszystkie jego regulacje i postanowienia.

2) Startuję w Zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko oraz oświadczam, iż nie istnieją

    żadne przeciwwskazania zdrowotne i medyczne do mojego udziału w Zawodach, jak

    również mój stan zdrowia w pełni pozwala mi na udział w Zawodach.

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych

    (zawodnika) podanych w zgłoszeniu, a także wyrażam zgodę na zamieszczanie moich

    danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, w

    przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na

    przesyłanie przez Administratora na mój adres mailowy (zawodnika) informacji

    dotyczących XI Ogólnopolskiego Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka. Moje dane

    osobowe (zawodnika) mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom z nim

    współpracującym przy realizacji XI Ogólnopolskiego Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta

    Płocka.

4) Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu

    wideo mojego wizerunku, tzn. udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie

    utrwalonego mojego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:

    zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, bilbordach,

    poprzez emisję w przekazach telewizyjnych i radiowych oraz wprowadzenie do pamięci

    komputera i do sieci multimedialnej.

Płock, dnia ..... czerwca 2016 r. 
                                                                             ........................................................
                                                                                (imię i nazwisko - czytelny podpis zawodnika

* niepotrzebne skreślić



Załącznik Nr 2 do Regulaminu  XI Ogólnopolskiego Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka

OŚWIADCZENIE RODZICÓW LUB OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY

  NIEPEŁNOLETNIEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ XI OGÓLNOPOLSKIM TRIATHLONIE O

PUCHAR PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

Imię,  Nazwisko,  numer  startowy  zawodnika  niepełnoletniego,  urodzonego

nie później niż w dniu 11.06.2000 r.: …………….......................................…….......

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

Imiona,  Nazwisko,  rodziców  lub  opiekuna  prawnego  w/w  zawodnika

niepełnoletniego  (wraz  z  numerem  telefonu  rodziców  lub  opiekuna

prawnego): .................…………...........................................................................

........................................................................................................................

Ja wyżej wymieniony i niżej podpisany, jako Rodzic*/ Opiekun prawny*, oświadczam, iż wyrażam

zgodę na udział wyżej wskazanego dziecka (zawodnika niepełnoletniego) .....................................

........................................................................................................................

                                 (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia dziecka – niepełnoletniego zawodnika)

w dniu  11  czerwca  2016  r.  w  zawodach  sportowych  pn.  XI  Ogólnopolski  Triathlon  o  Puchar

Prezydenta Miasta Płocka, na dystansie SUPERSPRINT*/ SPRINT* (zwanym dalej Zawodami),

za które biorę pełną odpowiedzialność. Jednocześnie oświadczam, iż:

1) Zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Zawodów, a tym samym

    w pełni akceptuję wszystkie jego regulacje i postanowienia.

2) Start wyżej wskazanego dziecka (niepełnoletniego zawodnika) w Zawodach odbywa się na moją

    odpowiedzialność i ryzyko oraz oświadczam, iż nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne i

    medyczne do jego udziału w Zawodach, jak również jego stan zdrowia w pełni pozwala mu na

    udział w Zawodach.

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych osobowych wyżej

    wskazanego dziecka (niepełnoletniego zawodnika) podanych w zgłoszeniu, a także wyrażam

    zgodę na zamieszczanie tych danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku

    urodzenia, narodowości, w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie

    drukowanej oraz na przesyłanie przez Administratora na adres mailowy dziecka

    (niepełnoletniego zawodnika) informacji dotyczących XI Ogólnopolskiego Triathlonu o Puchar

    Prezydenta Miasta Płocka. Dane osobowe wyżej wskazanego dziecka (niepełnoletniego

    zawodnika) mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym

    przy realizacji  XI Ogólnopolskiego Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka.

4) Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo



    wizerunku wyżej wskazanego dziecka (niepełnoletniego zawodnika), tzn. udzielam nieodpłatnej

    licencji na wykorzystanie utrwalonego jego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym

    w szczególności: zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach,

    bilbordach, poprzez emisję w przekazach telewizyjnych i radiowych oraz wprowadzenie do

    pamięci komputera i do sieci multimedialnej.

5) Oświadczam, iż sprawuję opiekę nad moim dzieckiem przed, w trakcie i po Zawodach*/

    powierzam opiekę nad moim dzieckiem przed, w trakcie i po Zawodach trenerowi/ kierownikowi

    drużyny: ........................................................................................ *

                                   (imię i nazwisko trenera/ kierownika drużyny zawodnika)

Płock, dnia ..... czerwca 2016 r.                            

.....................................................................................................
(imię i nazwisko - czytelny podpis Rodziców/ Opiekuna Prawnego dziecka – zawodnika)

* niepotrzebne skreślić


