
REGULAMIN ZIMOWEGO PARKOURU  
styczeń/luty 2023
Tor przeszkód/Parkour polega na przygotowaniu przy domu, w ogrodzie, w innych miejscach, wymyślonych przez siebie/rodziców przeszkód – banalnie prostych lub nieco bardziej skomplikowanych – i pokonanie ich. 
Tor można przygotować bez względu na panującą aurę, nie trzeba korzystać ze śniegu. Jeśli go nie będzie, przeszkody należy ustawić jak w wiosennym czy letnim okresie. 
1. Tor musi liczyć minimum pięć przeszkód i/lub czynności do wykonania (sumarycznie) – można coś przeskoczyć, przenieść, czymś rzucić, biegać slalomem, wykonać jakieś ćwiczenie itp. Startujący ma pełną dowolność w wymyślaniu przeszkód.
2. Startująca osoba ma maksymalnie cztery minuty na pokonanie Parkouru od startu do mety.
3. Zabawa odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych (bez podziału na płeć): 
a) dzieci młodsze (5-10 lat)		b) dzieci starsze (11-15 lat) 
4. Wiek uczestnika jest liczony „rocznikowo”, np. osoba urodzona w 2015 roku to 8-latek.
5. Konkurs potrwa od 30 stycznia do 26 lutego 2023 roku.
6. Start w przydomowym Parkourze należy uwiecznić na nagraniu w terminie z punktu 5 i przesłać na adres: sport@tomice.pl lub poprzez Messengera na FB Sportowa Gmina Tomice.
W mailu lub informacji na messengerze prosimy wpisać imię, nazwisko, wiek osoby (rok urodzenia) biorącej udział w zabawie oraz miejsce zamieszkania.
7.Wszystkie filmiki ukażą się 28 lutego na profilu FB Sportowa Gmina Tomice o FB Ośrodka Kultury Gminy Tomice.
8. NAGRODY: Ośrodek Kultury Gminy Tomice przyzna po trzy nagrody w każdej kategorii. Ich zdobywcy nie będą jednak wyłaniani drogą głosowania, lajków, a poprzez losowanie, w którym wszyscy mają identyczną szansę.
Niemniej zachęcamy do lajkowania i komentowania filmów, żeby sprawić radość bohaterom nagrań.
9.Wysyłając film uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie go w sieci. 
10. Losowanie i ogłoszenie wyników nastąpi 3 marca. Informacja pojawi się na stronie www.kultura.tomice.pl oraz profilu FB Sportowa Gmina Tomice i FB Ośrodka Kultury Gminy Tomice. 
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez organizatora nagranych występów na: www.kultura.tomice.pl oraz na profilu FB OKGT.
Biorąc udział w konkursie akceptujesz informację o przetwarzaniu danych osobowych. Treść dostępna na www.kultura.tomice.pl w zakładce RODO FACEBOOK oraz RODO.

Klauzula informacyjna RODO
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA 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. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:
1.	Administratorem Państwa danych osobowych jest: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach, ul. Dworska 9, 34-100 Tomice.
2.	Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa  w Tomicach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się   z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu email: iod.gmina@tomice.pl
3.	Do zakresu działania Ośrodka Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach należy wykonywanie zadań publicznych – statutowych, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych jednostek samorządowych oraz organów administracji rządowej.
4.	Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa i działań statutowych, a w szczególności z:
•	Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2001 nr 13 poz.123)
•	Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.2012 nr 0 poz.406)
•	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539)
•	Statutu Ośrodka Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach.
5.	Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań statutowych Ośrodka Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę, której dane są przetwarzane tj. wykonywanie podstawowych zadań instytucji, związanych z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem umów, celami statutowymi (m.in. organizacją warsztatów edukacyjnych, zajęć, konkursów, imprez, wycieczek, spraw związanych z zapisem czytelnika, etc.) zgodnie z art. 6 ust. 1.
6.	Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
7.	W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. inne jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej ) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych) świadczących usługi na rzecz Administratora.
8.	Dane osobowe przetwarzane przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
9.	Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
•	dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
•	żądania ich sprostowania,
•	usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
•	wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
10.	Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: dyrektorokgt@tomice.pl
11.	Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
12.	Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
13.	W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe w OKGT, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.
14.	O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez Administratora danych osobowych prowadzącego przetwarzanie.



















