Regulamin
II Halowe Mistrzostwa Polski w Roundnet 2022

1. Regulamin obowiązuje wszystkich zawodników zawodów II Halowe Mistrzostwa Polski w
Roundnet 2022 (zwane dalej: Wydarzeniem lub Mistrzostwami). Organizatorem Mistrzostw
jest Kamienica 1 - Fundacja na rzecz rozwoju sztuki i promocji zdrowia (dane kontaktowe: al.
Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin, KRS: 0000377928, email: kontakt@kamienica1.pl.
2. Zgłoszenia do udziału w Wydarzeniu odbywają się online pod adresem wskazanym na FB
wydarzenia https://www.facebook.com/events/1373118919796297/1373118926462963/
3. Zawody odbędą się w dniach 26.03-27.03.2022 r. w Szczecinie.
4. Program:
- 26 marca 2022 r. godz. 10:00-21:00: kategoria męska (MEN) i kategoria żeńska (WOMEN)
- 27 marca 2022 r. godz. 10:00-18:00: kategoria par mieszanych (MIXED)
5. Udział w Mistrzostwach jest nieodpłatny.
6. W Mistrzostwach mogą brać udział 2 osobowe zespoły.
7. Zawodnikami mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby poniżej 18 r. życia- w takim wypadku
wymagana jest pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego
małoletniego, którą należy dostarczyć najpóźniej przed rozpoczęciem Wydarzenia.
8. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń lub wskazówek osób z obsługi
Wydarzenia.
9. W przypadku zauważenia przez osoby korzystające ze sprzętu uszkodzenia przyrządów
udostępnionych podczas Wydarzenia, prosimy o zgłoszenie tej okoliczności obsłudze
Wydarzenia.
10. Zawodnicy przed wejściem na obiekt, w którym odbywa się Wydarzenie, w związku z istniejąca
sytuacją epidemiczną, zobowiązani są do zapoznania się z wytycznymi sanitarnymi
obowiązujących w obiekcie i zobowiązani są do ich przestrzegania, a w szczególności
dezynfekcji rąk w momencie wejścia na obiekt, zakrywania ust i nos w częściach wspólnych np.
szatnie, toalety.
11. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną w zawodach nie może uczestniczyć osoba, której
stan zdrowia powoduje lub może powodować ryzyko wpływu na zdrowie lub bezpieczeństwo
Organizatora i innych Uczestników (w szczególności osoba, u której występują lub u osoby z
jego bliskiego otoczenia objawy COVID-19 lub podejrzenie zarażeniem wirusem SARS-CoV-2,
osoba mająca gorączkę, kaszel, katar). Uczestnikiem nie może być osoba, która przebywa na
kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
12. Na terenie przeznaczonym do korzystania z atrakcji podczas wydarzenia obowiązuje zakaz
palenia, spożywania alkoholu lub substancji zakazanych, jak również zabronione jest
wnoszenie przedmiotów lub narzędzi niebezpiecznych, mogących stanowić potencjalne
niebezpieczeństwo dla zawodników.
13. Organizator informuje, iż podczas Wydarzeniu będzie wykonywana dokumentacja zdjęciowa
lub filmowa wydarzenia. Udział w Wydarzeniu wymaga wyrażenia zgody na utrwalanie
wizerunku zawodnika podczas Wydarzenia w postaci zdjęć i wideo oraz (i) jego wielokrotnego
wykorzystania oraz (ii) rozpowszechniania dla nieograniczonego kręgu odbiorców w Internecie
dla celów informacji i promocji wydarzenia, Organizatora oraz Partnera – Stowarzyszenie
Roundent Poland.
14. Organizator informuje, iż imię i nazwisko gracza może zostać udostępnione w aplikacji
Rankedin (https://rankedin.com/).
15. Uczestnik ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nierespektowania Regulaminu,
instrukcji lub poleceń obsługi Wydarzenia.
16. Zwracamy uwagę, iż gra Roundnet ma charakter sportowo- rekreacyjny, może powodować
urazy lub kontuzje. Ryzyko sportowe i zdrowotne związane z udziałem w Wydarzeniu ponosi
uczestnik.

17. Organizator zastrzega możliwość zmiany daty lub miejsca przeprowadzenia Wydarzenia, o
czym obowiązany jest powiadomić Uczestnika nie później niż na dzień przed Wydarzeniem.
Powiadomienie zostanie wysłane na adres email podany przy rejestracji lub numer telefonu.
Zmiana daty lub miejsca nie stanowi zmiany Regulaminu.
18. Organizator ma prawo odwołania Wydarzenia bez podania przyczyn. W takim przypadku
Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.
19. Zmiany Regulaminu wymagają publikacji na stronie i obowiązują od dnia publikacji. Osoby,
które zarejestrowały swój udział w wydarzeniu przed zmianą regulaminu zostaną
powiadomione o zmianie poprzez wysłanie informacji o zmianie regulaminu na adres email
podany przy rejestracji w takim wypadku zmiana obowiązuje z dniem ich wprowadzenia do
środka komunikacji elektronicznej.
Klauzula informacyjna RODO
1. Administratorem danych osobowych Wolontariusza jest Kamienica 1 - Fundacja na rzecz rozwoju
sztuki i promocji zdrowia (dane kontaktowe: al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin, KRS:
0000377928, email: kontakt@kamienica1.pl.
2. Dane są przetwarzane na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj., na podstawie wyrażonej zgody w celu utrwalenia i rozpowszechniania
wizerunku oraz imienia i nazwiska, głosu, wypowiedzi,
- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj., przetwarzanie jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania niniejszej
umowy,
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj.
prowadzenia sprawozdawczości finansowej;
- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora,
promocji działań Administratora, w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz
ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
3. Dane osobowe Wolontariusza mogą zostać przekazane odbiorcom danych takim jak kancelaria
prawna, biuro księgowe, Google, informatykowi tj. podmiotom, z których usług korzysta
Administrator.
4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób oparty na zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji.
5. Okres przetwarzania danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich
przetwarzania, dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres
przedawnienia roszczeń.
6. Wolontariusz ma prawo do skierowania do nas żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich przenoszenia, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz ma również prawo do
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Administrator korzysta z usług Google w związku z czym dane osobowe przekazywane są do
państwa trzeciego z uwagi na umieszczenie serwerów, tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej. Google Inc. korzysta z ramowych klauzul umownych UE.
8. Wolontariusz ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

