REGULAMIN
IV SPORTOWEGO TURNIEJU BIBLIOTEKARZY
I. Organizatorzy
1. Organizatorami IV Sportowego Turnieju Bibliotekarzy są Biblioteka Główna
Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,
ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice oraz Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach.
2. Kontakt do Organizatorów: nr telefonu: 32 207 51 48 (Mariusz Pacha), 32 207 52 55
(Katarzyna Barczak), e-mail: j.starzak@awf.katowice.pl
II. Zawody
W ramach Turnieju rozegrane zostaną zawody:



I Mistrzostwa Bibliotekarzy w Petanque (Boules) – klasyfikacja indywidualna,
Zespołowa Gra Terenowa – Radioorientacja Sportowa – klasyfikacja zespołowa.

III. Uczestnictwo
1. Prawo startu w zawodach mają wyłącznie osoby zatrudnione w bibliotekach oraz
wybrani przedstawiciele Sponsorów.
2. Wszyscy uczestnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze
Zawodów mieszczącym się w Parku Kościuszki, przy ul. Kościuszki w Katowicach,
otwartym w dniu zawodów od godziny 9.00 i dokonać opłaty wpisowej w wysokości
5 zł. Z opłaty zwolnieni są przedstawiciele Sponsorów.
IV. Zapisy
1. Rejestracji należy dokonać indywidualnie poprzez formularz na stronie internetowej
www.turniej-bibl.awf.katowice.pl
2. Dana osoba może zapisać się na obie dostępne konkurencje, ponieważ zostaną
rozegrane po sobie.
3. Na I Mistrzostwa Bibliotekarzy w Petanque (Boules) przyjmujemy zapisy
indywidualne, natomiast na Zespołową Grę Terenową – Radioorientację Sportową
zostaną utworzone zespoły w dniu zawodów złożone z pracowników danej instytucji
lub mieszane.
V. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach organizacji
i promocji imprez Organizatorów, wyłonienia zwycięzców zawodów oraz przyznania
i wydania nagród.
2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.
z 2016r. poz. 922).
3. Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o których mowa w punkcie V.1. obejmuje
również publikację: imienia, nazwiska, nazwy i adresu biblioteki.

4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego
danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w zawodach.

VI.

Postanowienia końcowe
1. W czasie trwania zawodów Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych
przez osoby obsługujące zawody wyznaczone przez Organizatorów.
2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości
regulaminu.
3. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w zawodach, nie są mu znane żadne
powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w zawodach oraz że
startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział
w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko
wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat
o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne,
niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia
o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter
ryzyka wiążącego się z udziałem w zawodach, startuje dobrowolnie i wyłącznie na
własną odpowiedzialność.
4. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin
i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie
fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji na
wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania
i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera,
wykorzystania do promocji i organizacji imprez Akademii Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, udostępniania sponsorom oraz partnerom IV
Sportowego Turnieju Bibliotekarzy w celu ich promocji w kontekście udziału
w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Biblioteki Głównej
Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, na
promocyjnych materiałach drukowanych Organizatorów, w prasie, na stronach
internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania zawodów lub ich przerwania bez
podania powodów.

