
REGULAMIN
 Mistrzostwa Mysłowic w Armwrestlingu 

szkół  podstawowych i ponadpodstawowych

Termin: 02.04.2019 (wtorek)

Miejsce: Hala MOSiR Mysłowice ul. Ks. N. Bończyka 32 z

Organizator: MOSiR Mysłowice

Zgłoszenia: na adres e-mail m.grasela@mosir.myslowice.pl  lub telefonicznie na 
numer tel. (32) 317 18 14 (dział organizacji sportu), 690 216 008  do dnia 27.03.2019 r.

Weryfikacja i ważenie:   godz. 8:00 
Start:   godz. 10.00

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych , bez ograniczeń liczby 
zawodniczek i zawodników, lista uczestników potwierdzona przez dyrekcje szkoły.             zgody
rodziców

Kategorie wagowe:

Szkoły Podstawowe (w tym oddziały gimnazjalne)

 chłopcy (prawa ręka) – do 60 kg., do 75 kg., +75 kg.,
 chłopcy (lewa ręka)   – OPEN (tylko dla chłopców którzy zajęli miejsca 1 – 4 w

swojej kategorii wagowej w turnieju)
 dziewczęta (prawa ręka) – OPEN

Szkoły Ponadpodstawowe 

 chłopcy (prawa ręka) – do 60 kg., do 80 kg., +80 kg.,
 chłopcy (lewa ręka)   – OPEN (tylko dla chłopców którzy zajęli miejsca 1 – 4 w

swojej kategorii wagowej w turnieju)
 dziewczęta (prawa ręka) – OPEN

Przepisy:  przepisy   FAP  -  ZASADY  I  PRZEPISY  W  ARMWRESTLINGU
http://www.armwrestling.pl/doc/przepisy.pdf

Klasyfikacja: klasyfikacja indywidualna + klasyfikacja drużynowa szkół: 
                       za 1 miejsce – 10 pkt.,za    2  miejsce – 9 pkt, za  3 miejsce – 8  pkt. Itd.

Nagrody: dyplomy,  medale  i  nagrody  rzeczowe   +  puchary  dla  zwycięskich  szkół  w  kategorii
drużynowej (miejsca 1 – 3)
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1. Ochrona danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku

 Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach organizacji,  promocji
oraz nagrodzenia zwycięzców w/w zawodów.

 Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w
Mysłowicach 41-400 przy ul. Ks. N. Bończyka 32z,

 Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko uczestnika oraz opiekuna, rok urodzenia, nazwa
szkoły, numer telefonu,  będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności z Rozporządzeniem 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,

 Uczestnikowi  przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  danych  osobowych,  prawo  ich
poprawiania,  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do
przeniesienia danych. Uczestnik ma również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu
na  zgodność  z  prawem przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej
cofnięciem. 

 Dane, o których mowa pkt. 3 będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

 Osoby,  których  dane  dotyczą,  mogą  kontaktować się  z  inspektorem ochrony danych za
pośrednictwem  poczty  elektronicznej  pod  adresem  s.kotowicz@mosir.myslowice.pl we
wszystkich  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  ich  danych  osobowych  oraz
wykonywaniem  praw  przysługujących  im  na  mocy  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza  przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r 

 Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale
niezbędne do udziału w zawodach.

 Uczestnicy zawodów oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na nieodpłatne, nieograniczone
terytorialnie  i  czasowo wykorzystanie  wizerunku  przez  przez  Miejski  Ośrodek  Sportu  i
Rekreacji  w  Mysłowicach  z  siedzibą  w  Mysłowicach  przy  ul.  Ks.  N.  Bończyka  32z
obejmujące  utrwalanie,  obróbkę,  powielanie  i  wykorzystanie  wykonanych  zdjęć  oraz
materiałów  filmowych  przedstawiających  jego  osobę  do  celów  informacyjnych,
marketingowych i  promocyjnych.  Zgoda obejmuje również umieszczanie i  publikowanie
zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek na stronie internetowej MOSiR-u,
na profilach internetowych zarządzanych przez MOSiR takich jak Facebook, YouTube oraz
w lokalnych mediach i prasie. 

2. Uczestnicy/rodzice/opiekunowie  prawni,  wyrażają  zgodę  na  podejmowanie  decyzji
związanych  z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia
zdrowia i życia mojego dziecka, przez kierownika zawodów lub opiekuna, w czasie trwania,
dojazdu lub po zakończeniu zawodów
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3. Imienne  i  zespołowe  zgłoszenie  do  zawodów  dziecka/ucznia  oznacza,  iż
uczestnik/rodzic/opiekun  prawny  oraz  odpowiedzialny  z  ramienia  szkoły
opiekun/nauczyciel  wychowania  fizycznego,  zapoznali  się  z  niniejszym  Regulaminem
Mistrzostw  Mysłowic  w  Armwrestlingu  szkół   podstawowych  i  ponadpodstawowych i
akceptują wszystkie jego, zasady, warunki i postanowienia.

W sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie, a wynikłych w trakcie trwania sportowego
roku szkolnego i wymagających zajęcia stanowiska, decyzje podejmuje Dyrektor MOSiR.    



Lista Startowa 

Nazwa zawodów: Mistrzostwa Mysłowic w Armwrestlingu szkół podstawowych 
                                 i  ponadpodstawowych

Miejsce zawodów:  Hala MOSiR Mysłowice ul. Ks. N. Bończyka 32 z

Data: 02.04.2019 

Lp
.

Imię i Nazwisko Rok
urodzenia

Waga Szkoła

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26




	REGULAMIN

