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Powakacyjne zawody lekkoatletyczne o Puchar Burmistrza 
Słubic 

SŁUBICE, 02.09.2022 r. ( piątek ) 
 

I. Cel: 
➢ promocja Gminy Słubice w Polsce i Euroregionie, 
➢ popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej, 
➢ realizacja kalendarza imprez Gminy Słubice, LZLA, PZLA. 

 
II. Termin i miejsce: 

➢ 02 września 2022 r.( piątek ) godz. 15:00  
➢ stadion olimpijski SOSiR Słubice, ul. Sportowa 1, 69-100 Słubice. 

 
III. Patronat : 

➢ Burmistrz Słubic, 
➢ Polski Związek Lekkiej Atletyki w Warszawie. 

 
IV. Organizatorzy zawodów: 

➢ Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słubicach, 
➢ LKS „Lubusz” Słubice,  
➢ Lubuski Związek Lekkiej Atletyki w Zielonej Górze. 

 
V. Zakres współzawodnictwa : 

 
➢ kat. K : 80pł U14 i U16, 100m, 200m, 300m, 400m, 600m, 1000m, w dal, wzwyż, 

kula, dysk, oszczep, młot, 4 x 100, wieloskok, 
➢ kat. M : 100m, 200m, 300m, 600m, 1000m, 1000 prz.U16, w dal, wzwyż, kula, dysk, 

oszczep, młot, 4 x 100, wieloskok. 
 

 
VI. System i sposób przeprowadzenia zawodów/ nagrody: 

➢ zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZLA oraz niniejszego regulaminu, 
➢ zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych zostaną uhonorowani pamiątkowymi 

statuetkami ufundowanymi przez Burmistrza Słubic z budżetu Gminy Słubice – 2022 r. 
 



VII. Koszty udziału w zawodach: 
➢ koszty organizacyjne pokrywa organizator, 
➢ koszty osobowe pokrywają zgłaszające osoby, szkoły, kluby, 
➢ opłata startowa: 15,00 zł od zgłoszonego w systemie DOMTEL osobostartu. 

 
VIII. Ubezpieczenie uczestników: 

➢ za ubezpieczenie uczestników odpowiedzialne są zainteresowane osoby, kluby, szkoły. 
 

IX. Sprawy różne / zgłoszenia: 
➢ zgłoszenia wyłącznie systemem „Starter PZLA” 
➢ system zgłoszeń otwarty będzie od dnia 23.08.2022 r do godziny 20:00 w dniu 31.08.2022 r 
➢ biuro zawodów czynne w dniach 

✓ 02.09.2022 r. w godz. 12,00-13,30 
 

X. Zawody odbywać się będą zgodnie z aktualnymi obostrzeniami, zakazami i nakazami 
związanymi z Covid-19, a zgłoszone do zawodów osoby oświadczają, iż w ciągu ostatnich  
10 dni:  
- nie chorowały oraz nie miały objawów duszności, kaszlu, gorączki,  
- nie przebywały na kwarantannie, 
- nie miały kontaktu z osobą zarażoną COVID 19 lub przebywającą na kwarantannie. 

 
XI. Klauzula Informacyjna Dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych. 

➢ Zgodnie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
(Dz.Urz.UE L119/1) dalej RODO informujemy iż: 
 Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Słubicki Ośrodek 

Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach przy ul. Sportowej 1, 69-100 
Słubice, tel. 95/7582501, (e-mail: sekretariat@sisirslubice.pl ), prowadzący 
działalność zgodnie ze swoim statutem. 

 Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

„Powakacyjne zawody lekkoatletyczne o Puchar Burmistrza Słubic na 
podstawie art.6 ust.1 RODO. 

 Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
celów określonych w pkt. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 Przysługuje Panu / Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na 
podstawie zgody ma Pan / Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

 Ma Pan / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan / Pani , że przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących Pana / Pani narusza przepisy RODO. 

 Podanie przez Pana / Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe, 
aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w w/w wydarzeniu a odmowa podania 
danych osobowych może skutkować brakiem możliwości udziału. 

 Wzięcie udziału w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby w/w wydarzenia. 
 

 
XII. Sprawozdawczość: 

mailto:sekretariat@sisirslubice.pl


➢ oficjalny komunikat zawodów zostanie umieszczony na stronie  
internetowej Domtel wyniki, PZLA, www.sosirslubice.pl, Lubuskiego Związku Lekkiej 
Atletyki. 
 
  
              / - / ORGANIZATOR 
 

http://www.sosirslubice.pl/

