
                                     
 

 

„Zawody kajakowe i wędkarskie jako element promocji obszaru LGD Mazurskie Morze” współfinansowana ze środków Unii 

Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze”. 

 

 

Regulamin udziału w zawodach kajakowych  
organizowanych w ramach projektu pn. "Zawody kajakowe i wędkarskie jako element 

promocji obszaru LGD Mazurskie Morze" współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. 

 

 

I. OGÓLNE INFORMACJE 

1. Organizatorem zawodów jest Powiat Piski -Starostwo Powiatowe w Piszu 

2. Cel główny: promowanie dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz 

morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizacje zawodów kajakowych  

i wędkarskich jako element promocji obszaru LGD Mazurskie Morze 

Cel szczegółowy: 

 propagowanie aktywnego wypoczynku poprzez łączenie sportowej rywalizacji  

z rekreacją i turystyką 

 promocja Powiatu Piskiego poprzez popularyzację rzeki Pisy jako miejsca 

sprzyjającego rekreacji 

 Integracja i rozwój społeczności lokalnej 

 promocja obszaru LGD jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania, rekreacji  

i spędzania czasu wolnego na powietrzu, w tym przede wszystkim atrakcyjnego 

miejsca na uprawianie wędkarstwa. 

 

II. MIEJSCE I TERMIN IMPREZY 

1. Miejsce: Plaża przy hotelu ROŚ w Piszu, al. Turystów 3, 12-200 Pisz 

2. Termin: 11 września 2021r. (sobota), godz. 10.00. 

 

III. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA IMPREZY I WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników 

niepełnoletnich - wymagana pisemna zgoda opiekuna prawnego) 

2. Uczestnicy startują obowiązkowo w kamizelkach asekuracyjnych lub ratunkowych 

3. Kategorie: 

 Zmagania kajakowe (dzieci i młodzież w wieku odpowiednio 14-16 lat oraz 17- 

21 lat) 

 Rodzinne perypetie kajakowe (rodzic i dziecko do 13 r.ż.- 20 osób -10 załóg 

dwuosobowych)  
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 Znani/Lubiani (osoby znane i lubiane w lokalnym środowisku, m.in. 

dziennikarze, przedsiębiorcy, politycy, artyści  – 12 osób). 

 

4. O uczestnictwie w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby 

chętnych do udziału w zawodach, kolejni zgłaszający będą wpisywani na listę 

rezerwowych. 

 

IV. SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

1. Organizator zapewnia kajaki, kamizelki asekuracyjne i wiosła 

2. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy 

3. Każdy zawodnik przed startem zostanie poinformowany o szczegółach zawodów 

4. Zawody rozegrane będą na łącznym dystansie 200m, z wykonaniem w połowie 

dystansu nawrotu przez opłynięcie bojki 

5. O kolejności miejsc zajętych w klasyfikacji końcowej decyduje czas uzyskany przez 

uczestników 

6. Zawody rozegrane będą w każdej kategorii przy uczestnictwie minimum dwóch 

zawodników (kategoria: „Zmagania kajakowe” i „Znani/Lubiani”) i 2 osad (kategoria 

„Rodzinne perypetie kajakowe”) 

7. Zawodnik/zawodnicy mają prawo startu tylko w jednym wyścigu (w jednej kategorii) 

8. Uzyskany czas zawodnika zostanie zapisany w protokole i potwierdzony przez sędziego 

podpisem 

9. Wszelkie sprawy sporne dotyczące przebiegu zawodów oraz klasyfikacji końcowych 

rozstrzyga Sędzia zawodów 

10. Zgłoszenia należy dokonywać do 10 września 2021r., do godz. 14.00. W sytuacjach 

wyjątkowych Organizator może przyjąć zgłoszenie w dniu zawodów, tj. 11 września 

2021r. 

 

V. INNE POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody rzeczowe 

2. Chęć uczestnictwa należy zgłosić do dnia 10 września 2021r., wypełniając formularz 

zgłoszeniowy wraz z załącznikami. Dokumenty dostępne są na stronie Organizatora 

www.powiat.pisz.pl oraz w siedzibie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Piszu, al. Turystów 22, 12-200 Pisz, tel. 87 423-45-72. Zgłoszenia można 

złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub przesyłając skan dokumentów na adres 

mail: bazamos@wp.pl.  

3. Każdy zawodnik powinien potwierdzić swoją obecność organizatorowi 30 minut przed 

oficjalnym otwarciem zawodów, tj. 11 września 2021r., do godz. 09.30 

 

http://www.powiat.pisz.pl/
mailto:bazamos@wp.pl
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VI. NAGRODY 

1. Zawodnicy zajmujący 3 pierwsze miejsca w kategorii „Zmagania kajakowe";  

„Rodzinne perypetie kajakowe" oraz 1 miejsce w kategorii „Znani/Lubiani” 

otrzymają puchary, medale i nagrody rzeczowe  

2. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają medale i upominki 

 

VII. KONTAKT 

Więcej informacji można uzyskać na stronie Organizatora zawodów Starostwa Powiatowego 

w Piszu (www.powiat.pisz.pl) lub pod nr telefonu (87) 425 47 62 - Elżbieta Czaporowska  

 
VIII. RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW KAJAKOWYCH 
10.00–uroczyste rozpoczęcie imprezy: przywitanie gości, przedstawienie regulaminu     

zawodów  

10.30– przeprowadzenie zawodów kajakowych w kategorii "Zmagania kajakowe" 

11.30 - animacje, poczęstunek, wspólna zabawa, quiz dla uczestników imprezy  

12.00 – przeprowadzenie zawodów kajakowych w kategorii "Rodzinne perypetie kajakowe" 

13.00 - poczęstunek, gry i zabawy, quiz dla uczestników zabawy  

13.30 – przeprowadzenie zawodów kajakowych w kategorii "Znani/Lubiani"  

14.30 - ogłoszenie wyników -dekoracja zwycięzców, wręczenie nagród i upominków 

15.00–zakończenie imprezy 

 

Zapraszamy !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.powiat.pisz.pl/
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KARTA ZGŁOSZENIOWA  

na zawody kajakowe w ramach projektu pn. "Zawody kajakowe i wędkarskie jako element 

promocji obszaru LGD Mazurskie Morze" współfinansowanego ze środków Programu 

Operacyjnego RYBY  

DOTYCZY KATEGORII: ZMAGANIA KAJAKOWE (uczestnicy nieletni) 

 

I. DANE UCZESTNIKA  

Imię:    ………………………………………………………………………..………….. 

Nazwisko:  ……………………………………………………………………………………. 

Adres:    …………………………………………………………............................... 

   ………………………………………………………………………………………. 

Telefon/mail:   ……………………………………………………………………………………. 

Rok urodzenia:  …………….…………………………………………………………………….. 

 

II. DANE RODZICA  

Imię:   ………………………………………………………………………..………….. 

Nazwisko:  ……………………………………………………………………………………. 

Adres:    …………………………………………………………...............................   

   ……………………………………………………………………………………. 

Telefon/mail:   ……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

   …………………………………………….. 

                              Data i czytelny podpis 
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................................  
Miejscowość, data 

OŚWIADCZENIE  

 

Ja, niżej podpisana/podpisany …………………………………………………………….…………. oświadczam, 

że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna …………………………………………………………. 

w zawodach kajakowych  - kategoria „Zmagania kajakowe”. organizowanych przez Powiat 

Piski – Starostwo Powiatowe w Piszu w ramach projektu "Zawody kajakowe i wędkarskie jako 

element promocji obszaru LGD Mazurskie Morze" współfinansowane ze środków Programu 

Operacyjnego RYBY. 

Oświadczam, iż stan zdrowia mojej córki/mojego syna …………………………………………………………. 

pozwala na udział w/w imprezie i nie ma przeciwwskazań do jej/jego udziału w zawodach. 

 

 

.........................................  

                              Data i czytelny podpis 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

................................  
Miejscowość, data 

OŚWIADCZENIE  

 

Ja, niżej podpisana/podpisany ……………………………………………..……………………………….………………. 

oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem udziału w zawodach kajakowych, 

organizowanych w ramach projektu "Zawody kajakowe i wędkarskie jako element promocji 

obszaru LGD Mazurskie Morze" współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego RYBY. 

 

 

.........................................  

                              Data i czytelny podpis 
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................................  
Miejscowość, data 

OŚWIADCZENIE  

Ja niżej podpisana/podpisany…………………………………………………………………………………………, na 

podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062)  

o prawie  autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, 

wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku mojego mojej córki/mojego syna 

…………………………………………………………. Poprzez publikację zdjęć oraz materiału wideo na 

stronach www, w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych 

mediów/kanałów dystrybucji informacji na potrzeby realizacji i promocji zawodów 

kajakowych, organizowanych przez Powiat Piski – Starostwo Powiatowe w Piszu. Jednocześnie 

oświadczam, że zdjęcia i materiały nie naruszają moich dóbr osobistych mojej córki/mojego 

syna. Niniejsza zgoda: 

 nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne  

 dotyczy wszelkich zdjęć z udziałem mojego dziecka wykonanych podczas działań 

związanych  z realizacją zawodów  

 wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania 

obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego 

  

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących  

i przyszłych) względem Powiatu Piskiego – Starostwa Powiatowego w Piszu z tytułu 

wykorzystania  wizerunku mojego dziecka na potrzeby jak w oświadczeniu. 

 

 

 

.........................................  

                              Data i czytelny podpis 
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................................  
Miejscowość, data 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 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 

(RODO),  

poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:  

1. administratorem danych osobowych jest Województwo  Warmińsko-Mazurskie   

w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Województwa  ul.  E.  Plater  1,  10-562  

Olsztyn (dalej: Administrator).  

2. Administrator  powołał  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  kontakt  jest  możliwy  

pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl.  

3. Celem  przetwarzania  danych  jest:  udział zawodach kajakowych.  

4. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

5. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na 

podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia celu 

przetwarzania.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych. 

8. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

.........................................  

                              Data i czytelny podpis 
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KARTA ZGŁOSZENIOWA  

na zawody kajakowe w ramach projektu pn. "Zawody kajakowe i wędkarskie jako element 

promocji obszaru LGD Mazurskie Morze" współfinansowanego ze środków Programu 

Operacyjnego RYBY  

DOTYCZY KATEGORII: ZMAGANIA KAJAKOWE - osoby pełnoletnie  

 

 

I. DANE UCZESTNIKA  

Imię:    ………………………………………………………………………..………….. 

Nazwisko:  ……………………………………………………………………………………. 

Adres:    …………………………………………………………............................... 

   ………………………………………………………………………………………. 

Telefon/mail:   ……………………………………………………………………………………. 

Rok urodzenia:  …………….…………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

   …………………………………………….. 

                              Data i czytelny podpis 
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................................  
Miejscowość, data 

 

OŚWIADCZENIE  

Ja, niżej podpisana/podpisany …………………………………………………………………………….…………. 

oświadczam, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do mojego udziału w zawodach 

kajakowych, kategoria „Zmagania kajakowe” organizowanych przez Powiat Piski – Starostwo 

Powiatowe w Piszu w ramach projektu "Zawody kajakowe i wędkarskie jako element promocji 

obszaru LGD Mazurskie Morze" współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego RYBY. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

................................  
Miejscowość, data 

 

OŚWIADCZENIE  

Ja, niżej podpisana/podpisany ………………………………….…………………………….…………….………………. 

oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem udziału w zawodach kajakowych, 

organizowanych w ramach projektu "Zawody kajakowe i wędkarskie jako element promocji 

obszaru LGD Mazurskie Morze" współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego RYBY. 

 

.........................................  

                              Data i czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

................................  
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Miejscowość, data 

OŚWIADCZENIE  

Ja, niżej podpisana/podpisany ……………………………………………………………..….………………………..…, 

na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062)  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, 

wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez publikację zdjęć oraz materiału 

wideo na stronach www, w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich 

pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji na potrzeby realizacji i promocji 

zawodów kajakowych, organizowanych przez Powiat Piski – Starostwo Powiatowe w Piszu. 

Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały nie naruszają moich dóbr osobistych. 

Niniejsza zgoda:  

 nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne  

 dotyczy wszelkich zdjęć z moim udziałem wykonanych podczas działań związanych  

z realizacją zawodów  

 wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania 

obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz 

nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.  

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących  

i przyszłych) względem Powiatu Piskiego – Starostwa Powiatowego w Piszu z tytułu 

wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu. 

 

.........................................  

                              Data i czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................  
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Miejscowość, data 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 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 

(RODO),  

poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:  

1. administratorem danych osobowych jest Województwo  Warmińsko-Mazurskie   

w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Województwa  ul.  E.  Plater  1,  10-562  

Olsztyn (dalej: Administrator).  

2. Administrator  powołał  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  kontakt  jest  możliwy  

pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl.  

3. Celem  przetwarzania  danych  jest:  udział zawodach kajakowych.  

4. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

5. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na 

podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia celu 

przetwarzania.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych. 

8. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

.........................................  

                              Data i czytelny podpis 
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KARTA ZGŁOSZENIOWA  

na zawody kajakowe w ramach projektu pn. "Zawody kajakowe i wędkarskie jako element 

promocji obszaru LGD Mazurskie Morze" współfinansowanego ze środków Programu 

Operacyjnego RYBY  

DOTYCZY KATEGORII: RODZINNE PERYPETIE KAJAKOWE 

 

I. DANE UCZESTNIKÓW - RODZIC  

Imię:    ………………………………………………………………………..………….. 

Nazwisko:  ……………………………………………………………………………………. 

Adres:    ………………………………………………………….............................. 

   ……………………………………………………………………………………. 

Telefon/mail:   ……………………………………………………………………………………. 

 

 

II. DANE UCZESTNIKA -CÓRKA/SYN 

Imię:  ………………………………………………………………………..………….. 

Nazwisko: ……………………………………………………………………………………. 

Adres:   …………………………………………………………...............................  

  ……………………………………………………………………………………. 

Telefon/mail:  ……………………………………………………………………………………. 

Rok urodzenia: …………….…………………………………………………………………….. 

 

  

 .........................................  

                              Data i czytelny podpis rodzica 
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................................  
Miejscowość, data 

 

OŚWIADCZENIE  

Ja, niżej podpisana/podpisany ………………..………………………………………………………………….…………. 

oświadczam, że mój stan zdrowia jak i mojej córki/mojego syna ……………………………………  

………………………………………… pozwala na udział w/w imprezie i nie ma przeciwwskazań do 

naszego udziału w zawodach kajakowych, kategoria „Rodzinne perypetie kajakowe”, 

organizowanych przez Powiat Piski – Starostwo Powiatowe w Piszu w ramach projektu 

"Zawody kajakowe i wędkarskie jako element promocji obszaru LGD Mazurskie Morze" 

współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego RYBY. 

 

.........................................  

                              Data i czytelny podpis 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

. 

 

...............................  
Miejscowość, data 

 

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulamin udziału w zawodach kajakowych, 

organizowanych w ramach projektu "Zawody kajakowe i wędkarskie jako element promocji 

obszaru LGD Mazurskie Morze" współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego RYBY. 

 

.........................................  

                              Data i czytelny podpis 

 

................................  
Miejscowość, data 

 

 



                                     
 

 

„Zawody kajakowe i wędkarskie jako element promocji obszaru LGD Mazurskie Morze” współfinansowana ze środków Unii 

Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze”. 

OŚWIADCZENIE  

 

 

Ja niżej podpisana/podpisany……………………………..………………………………………………………………, 

na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062)  

o prawie  autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, 

wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku i wizerunku mojego dziecka poprzez 

publikację zdjęć oraz materiału wideo na stronach www, w powstałych publikacjach oraz za 

pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji na potrzeby 

realizacji i promocji zawodów kajakowych organizowanych przez Powiat Piski – Starostwo 

Powiatowe w Piszu. Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały nie naruszają moich  

i mojego dziecka  dóbr osobistych. Niniejsza zgoda: 

 nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne  

 dotyczy wszelkich zdjęć z moim udziałem /udziałem mojego dziecka wykonanych 

podczas działań związanych  z realizacją zająć.  

 wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania 

obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz 

nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.  

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących  

i przyszłych) względem Powiatu Piskiego – Starostwa Powiatowego w Piszu z tytułu 

wykorzystania mojego wizerunku i wizerunku mojego dziecka na potrzeby jak  

w oświadczeniu. 

 

 

 

 

.........................................  

                              Data i czytelny podpis 

   

 

 

 

 

 

................................  
Miejscowość, data 

 



                                     
 

 

„Zawody kajakowe i wędkarskie jako element promocji obszaru LGD Mazurskie Morze” współfinansowana ze środków Unii 

Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze”. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 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 

(RODO),  

poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:  

1. administratorem danych osobowych jest Województwo  Warmińsko-Mazurskie  

w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Województwa  ul.  E.  Plater  1,  10-562  

Olsztyn (dalej: Administrator).  

2. Administrator  powołał  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  kontakt  jest  możliwy  

pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl.  

3. Celem  przetwarzania  danych  jest:  udział zawodach kajakowych .  

4. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

5. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na 

podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia celu 

przetwarzania.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych. 

8. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

.........................................  

                              Data i czytelny podpis 

 

 

 

 



                                     
 

 

„Zawody kajakowe i wędkarskie jako element promocji obszaru LGD Mazurskie Morze” współfinansowana ze środków Unii 

Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze”. 

KARTA ZGŁOSZENIOWA  

na zawody kajakowe w ramach projektu pn. "Zawody kajakowe i wędkarskie jako element 

promocji obszaru LGD Mazurskie Morze" współfinansowanego ze środków Programu 

Operacyjnego RYBY  

DOTYCZY KATEGORII: ZNANI/LUBIANI 

 

I. DANE UCZESTNIKA 

 

Imię:    ………………………………………………………………………..………….. 

Nazwisko:  ……………………………………………………………………………………. 

Adres:    ………………………………………………………….............................. 

   ……………………………………………………………………………………. 

Telefon/mail:   ……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

  
 .........................................  

                              Data i czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

................................  

Miejscowość, data 



                                     
 

 

„Zawody kajakowe i wędkarskie jako element promocji obszaru LGD Mazurskie Morze” współfinansowana ze środków Unii 

Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze”. 

 

OŚWIADCZENIE  

Ja, niżej podpisana/podpisany …………………………………………………………………………….…………. 

oświadczam, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do mojego udziału w zawodach 

kajakowych, kategoria „Znani/Lubiani”, organizowanych przez Powiat Piski – Starostwo 

Powiatowe w Piszu w ramach projektu "Zawody kajakowe i wędkarskie jako element promocji 

obszaru LGD Mazurskie Morze" współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego RYBY. 

  

.........................................  

                                   Data i czytelny podpis 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

................................  
Miejscowość, data 

 

OŚWIADCZENIE  

Ja, niżej podpisana/podpisany ………………………………………………………………………………………………. 

oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem udziału w zawodach kajakowych,  

organizowanych w ramach projektu "Zawody kajakowe i wędkarskie jako element promocji 

obszaru LGD Mazurskie Morze" współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego RYBY. 

 

.........................................  

                              Data i czytelny podpis 

 

................................  

Miejscowość, data 

 

 

 



                                     
 

 

„Zawody kajakowe i wędkarskie jako element promocji obszaru LGD Mazurskie Morze” współfinansowana ze środków Unii 

Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze”. 

OŚWIADCZENIE  

 

Ja, niżej podpisana/podpisany ……………………………………………………………..….………………………..… 

na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062)  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, 

wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez publikację zdjęć oraz materiału 

wideo na stronach www, w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich 

pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji na potrzeby realizacji i promocji 

zawodów kajakowych organizowanych przez Powiat Piski – Starostwo Powiatowe w Piszu. 

Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały nie naruszają moich dóbr osobistych. 

Niniejsza zgoda:  

 nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne  

 dotyczy wszelkich zdjęć z moim udziałem wykonanych podczas działań związanych  

z realizacją zawodów  

 wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania 

obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz 

nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.  

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących  

i przyszłych) względem Powiatu Piskiego – Starostwa Powiatowego w Piszu z tytułu 

wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu. 

 

.........................................  

                              Data i czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................  

Miejscowość, data 

 



                                     
 

 

„Zawody kajakowe i wędkarskie jako element promocji obszaru LGD Mazurskie Morze” współfinansowana ze środków Unii 

Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze”. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 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 

(RODO),  

poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:  

1. administratorem danych osobowych jest Województwo  Warmińsko-Mazurskie   

w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Województwa  ul.  E.  Plater  1,  10-562  

Olsztyn (dalej: Administrator).  

2. Administrator  powołał  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  kontakt  jest  możliwy  

pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl.  

3. Celem  przetwarzania  danych  jest:  udział zawodach kajakowych .  

4. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

5. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na 

podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia celu 

przetwarzania.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych. 

8. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

.........................................  

                              Data i czytelny podpis 


