REGULAMIN
KONKURSU „RODEO”
Bratoszewice 17.06.2018 r.
(dalej jako: „Konkurs”)
Celem Konkursu jest promocja aktywności fizycznej wśród dorosłych mieszkańców województwa
łódzkiego poprzez uczestnictwo w grach i zabawach ruchowych.
I.

Warunki uczestnictwa i postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
w Łowiczu, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest ukończony 18 rok życia. W przypadku
wątpliwości Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wieku Uczestnika na podstawie
dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja
szkolna, legitymacja studencka, itp.)
3. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w Konkursie jest spełnienie kryterium
wiekowego oraz wpisanie się na listę startową.
4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i na własną odpowiedzialność Uczestnika. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje powstałe w trakcie lub w następstwie
udziału w Konkursie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału w Konkursie osobom pod wpływem
alkoholu lub innych środków odurzających.
6. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie przez Uczestnika oświadczeń w przedmiocie:
- danych osobowych
- utrwalania i rozpowszechniania wizerunku Uczestnika,
stanowiących Załączniki nr 1 i nr 2 do Regulaminu.
Oświadczenia, o których jest mowa, powinny zostać podpisane i doręczone przedstawicielowi
Organizatora w dniu Konkursu, jednocześnie z podpisaniem listy startowej.

II. Regulamin Konkursu
1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach, oddzielnie kobiet i mężczyzn. Maksymalna
liczba Uczestników w każdej kategorii wynosi 10 osób. Decyduje kolejność rejestracji.
2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest jak najdłuższe utrzymanie się na grzbiecie urządzenia
- mechanicznego byka. Zwycięzcą Konkursu zostaje osoba, która najdłużej utrzyma się
urządzeniu.
3. Pomiaru czasu dokonuje sędzia wskazany przez Organizatora. Decyzje sędziego są
ostateczne i nieodwołane.
4. W przypadku uzyskania identycznych wyników przez dwóch lub większą liczbę
Uczestników w celu wyłonienia zwycięzcy rozegrana zostanie dogrywka.
5. Dla osób, które zajmą 1 miejsca w każdej z kategorii Organizator przewidział nagrody
rzeczowe.
III. Postanowienia końcowe
1. Wpisanie się na listę startową jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień
zawartych w niniejszym regulaminie.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.mchirz.pl oraz na stoisku
Organizatora w dniu Konkursu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Rodeo”
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego
w formie fotografii, filmów lub nagrań audiowizualnych, wykonanych podczas konkursu „Rodeo” w
dniu 17 czerwca 2018 roku w Bratoszewicach, zorganizowanego przez Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu, w tym w celach promocyjno-reklamowych
działalności gospodarczej MCHIRZ Sp. z o.o., włączając w to zwłaszcza publikację w gazetach, na stronie
internetowej Spółki oraz w mediach społecznościowych. Wyrażam zgodę, aby publikacja zdjęcia lub
nagrania była opatrzona opisem zawierającym moje imię i nazwisko. Jednocześnie zrzekam się praw
związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem,
także w przypadku wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik
cyfrowych. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Oświadczam, że niniejszej
zgody udzielam nieodpłatnie.
Bratoszewice, dnia 17 czerwca 2018 roku,

……………………………….

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Rodeo”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach, o których jest mowa w pkt 2
poniżej, przez Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o., na potrzeby Konkursu
„Rodeo” z dnia 17 czerwca 2018 roku w Bratoszewicach, zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt
Sp. z o.o., z którym można się skontaktować listownie pod tym adresem: ul. Topolowa 49, 99440 Łowicz, lub mailowo pod adresem: sekretariat@mchirz.pl,
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, a także w celu
udokumentowania Konkursu w mediach społecznościowych i na stronie internetowej
Administratora,
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 (tj. na podstawie
udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych),
4. Administrator może przekazać moje dane osobowe swoim pracownikom i zleceniobiorcom,
a także udostępnić dane w postaci mojego imienia, nazwiska i wizerunku nieograniczonej
liczbie odbiorców na stronie internetowej Spółki i w mediach społecznościowych,
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej,
6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych, chyba że wystąpi inna podstawa prawna uzasadniająca dalsze przetwarzanie
danych osobowych,
7. Mam prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mam także prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych,
8. Informuję o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania będzie skutkował
niemożnością udziału w Konkursie,
10. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie
stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,
11. Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym w formie profilowania.

Bratoszewice, dnia 17 czerwca 2018 roku,

1

………………………………………..

Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
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