
Regulamin 
Lubońskich zawodów w Skateparku w Parku Papieskim 

 
§1. Organizator 

 
Organizatorem wydarzenia jest Młodzieżowa Rada Miasta Luboń we współpracy z Urzędem 
Miasta Luboń . 

 
§2. Kontakt 

 
E-mail: m.strykowski7@gmail.com, tel. 61 813 00 11 w.30.  

 
§3. Miejsce i termin wydarzenia 

 
Zawody odbędą się dnia 24.09.2022 r. w godz. 12.00-16.00 w skateparku, mieszczącym się 
w Parku Papieskim przy ul. Unijnej w Luboniu. 
 

§4. Uczestnictwo 
 

1) W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby powyżej 10. roku życia. 
2) Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest rejestracja zawodnika w Punkcie 

Informacyjnym Organizatora znajdującym się przy skateparku w dniu 24.09.2022 w 
godzinach 11.15-11.45.  

3) Udział w wydarzeniu osoby niepełnoletniej jest możliwy tylko na podstawie podpisanego 
pisemnego oświadczenia prawnego opiekuna (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu), 
które należy zabrać ze sobą w dniu wydarzenia oraz dostarczyć przed startem zawodów 
do organizatora w dniu zawodów. 

4) Udział w wydarzeniu osoby pełnoletniej jest możliwy tylko na podstawie podpisanego 
pisemnego oświadczenia (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu). 

5) Uczestnik musi posiadać własną deskorolkę lub rower BMX oraz kask. Zalecane jest 
również posiadanie ochraniaczy.  

 
§5. Sprawy organizacyjne 

 
1) Każdy z uczestników zobowiązuje się do przestrzegania zasad fair play oraz 

bezwzględnego wykonywania poleceń organizatorów. 
2) Każdy z uczestników zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Parku 

Papieskiego zgodnie Uchwałą nr VII/43/2015 Rady Miasta Luboń z dnia 21 maja 2015 r. 
w sprawie Regulaminu korzystania z parków i zieleńców na terenie Miasta Luboń oraz  
regulaminu korzystania ze skateparku zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/295/2021 Rady 
Miasta Luboń z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze 
skateparku zlokalizowanego w Luboniu w Parku Papieskim. 

3) Organizatorzy mają prawo nie dopuścić lub poprosić o opuszczenie terenu wydarzenia 
osób, które: 
1. Są pod wpływem alkoholu. 
2. Są pod wpływem środków odurzających. 
3. Są agresywne wobec innych uczestników lub organizatorów. 

4. Zachowują się w sposób niezgodny z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie.  

 
 

§6.  Postanowienia końcowe 

1) Celem wydarzenia jest promocja sportu i miejskich obiektów sportowych. 
2) Zasady zawodów określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem 8.08.2022 r. 

i obowiązuje do czasu zakończenia turnieju. 
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4) Uczestnicy wydarzenia biorą w nich udział na własną odpowiedzialność lub 
odpowiedzialność opiekunów prawnych. 

5) Wystartowanie w turnieju, jest równoznaczne z tym, że uczestnik zapoznał się z 
regulaminem zawodów i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

6) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię nazwisko 
osoby zgłaszającej oraz osoby biorącej udział w wydarzeniu, telefon kontaktowy) przez 
organizatora wydarzenia w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia zawodów, 
publikacji informacji o zwycięzcach zawodów oraz ich wizerunku na stronie www.lubon.pl 
oraz https://mrmlubon.weebly.com/. 

7)  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest  

Burmistrz Miasta Luboń z siedzibą w Luboniu, pl. E. Bojanowskiego 2, kod pocztowy 62-

030 Luboń , e-mail: office@lubon.pl , tel. 618130011, 

2.  Inspektor Ochrony Danych (IOD) – iodo@umlubon.pl, tel. 618130011, adres pocztowy – 

Urząd Miasta Luboń Inspektor Ochrony Danych Osobowych 62-030 Luboń, pl. E. 

Bojanowskiego 2, 

3. Dane osobowe podane przez Uczestnika zawodów, będą przetwarzane w celu 

organizacji, promocji i przeprowadzenia zawodów, publikacji informacji o laureatach 

Konkursu oraz ich wizerunku na stronie internetowej Miasta Luboń www.lubon.pl oraz 

https://mrmlubon.weebly.com/. Dane będą przetwarzane także w mediach w związku z 

promocją działalności Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta Luboń, również w celach 

archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej 

RODO. 

4. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu, którym jest: 

a) umożliwienie uczestnikom zawodu wzięcia w nim udziału, 

b) umożliwienie przeprowadzenia zawodów, 

c) opublikowanie informacji o laureatach, 

d) archiwizację dokumentów. 

5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. 

RODO. 

6. Dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody lub przez okres 

wynikający z kategorii archiwalnej oznaczonej dla tego rodzaju spraw w Rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych. 

7. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także 

prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 
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wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej; 

c) ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

d) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 

Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród 

oraz przetwarzaniem danych w związku z realizacją celów konkursu. 

9. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników zawodów oraz osób 

wskazanych w załącznikach do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

8) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.  


