
Regulamin 
Internetowy Konkurs Sportowy

„Nakręć się na sport”  

1.ORGANIZATOR: Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach

2.CELE KONKURSU:
• zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej,
• propagowanie zdrowego stylu życia,
• kreowanie postaw prozdrowotnych poprzez kształtowanie nawyków aktywności ruchowej,
• kształtowanie wybranych cech motorycznych,
• rozwijanie umiejętności pozytywnej i motywującej rywalizacji.

3.ADRESACI KONKURSU:
• Dzieci i młodzież z terenu Gmin Łapy w wieku od 3 do 14 lat
• Kategorie wiekowe konkursu: 
- przedszkolaki 3-6 lat
- uczniowie klas I-III
- uczniowie klas IV-VI
- uczniowie klas VII-VIII 

4.ZASADY:
• Przedmiotem konkursu jest stworzenie krótkiego, amatorskiego filmu prezentującego aktywność 
fizyczną 
• Zgłoszenia do konkursu mogą dokonać jedynie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.
• Zgłoszenie dziecka do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego 
regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych rodziców/opiekunów 
prawnych i dziecka oraz na rozpowszechnianie wizerunku dziecka w zakresie wskazanym w karcie 
zgłoszenia i oświadczeniu.
• Film może być przygotowany w jednym z wybranych formatów *.AVI, *.MP4, *.WMV, *.HEVC.
Film powinien być przesłany pod wskazany adres e-mail: okf1@wp.pl w wyznaczonym terminie 
od 24.03.2021 r. do 03.04.2021r.
• Czas trwania filmu powinien mieścić się w przedziale od 2-3minut w tym pierwsza minuta 
przeznaczona na rozgrzewkę. 
• Filmy zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą dopuszczone do konkursu.
• Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Ośrodka Kultury Fizycznej 
w Łapach.

5.NAGRODY:
• Nagrody rzeczowe za miejsca I-III w każdej z kategorii wiekowych, dla uczestników którzy 
uzyskają największą ilość punktów przyznaną przez komisją konkursową,
• Promocyjne upominki dla każdego uczestnika konkursu. 

6.POZOSTAŁE INFORMACJE:
• Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
• Szczegółowych informacji dotyczące konkursu udziela Dyrektor OKFu Przemysław Jaroszewski, 
tel. 783 089 557

Wierzymy, że na pewno macie wiele ciekawych pomysłów, jak aktywnie i na sportowo spędzać czas,
bez regularnych lekcji w-f, w domu, na dworze, pod opieką rodzica–zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

Należy pamiętać, że każda aktywność fizyczna zwiększa odporność organizmu na zachorowania 
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KONKURS
Internetowy Konkurs Sportowy

„Nakręć się na sport”  

KARTA ZGŁOSZENIA

1 Imię i nazwisko uczestnika
………………………………………………………………

.

2 Wiek uczestnika
………………………………………………………………

.

3 Kategoria wiekowa
………………………………………………………………

.

4 Miejscowość
………………………………………………………………

.

5
Imię i nazwisko 
rodzica/opiekuna prawnego

………………………………………………………………
.

6
Telefon, adres e-mail 
rodzica/opiekuna prawnego

………………………………………………………………
.

7

Adres, na który może zostać 
wysłana nagroda (w przypadku 
deklaracji samodzielnego odbioru 
nagrody adres nie jest wymagany)

………………………………………………………………
.

………………………………………………………………
.

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Internetowego Konkursu Sportowego
„Nakręć się na sport” i w pełni akceptuję jego treść.

Wyrażam  zgodę  na  udział  ……………………………………………,  którego  jestem
rodzicem/opiekunem prawnym w Internetowym Konkursie Sportowym „Nakręć się na sport”
organizowanym przez Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach.

Łapy, ……………………. ……………………………….
(czytelny podpis rodzica / opiekuna

prawnego)



ZEZWOLENIE
NA UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231),
zezwalam Ośrodkowi Kultury Fizycznej w Łapach na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego/mojego dziecka
oraz nieograniczone czasowo oraz terytorialnie wykorzystanie wizerunku utrwalonego w dniu …...................... 
w formie materiału video w związku z udziałem w Internetowym Konkursie Sportowym „Nakręć się na sport” 
Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji: 

 utrwalanie i zwielokrotnianie wizerunku w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego;
 wprowadzanie wizerunku do pamięci komputera, w tym zamieszczania na serwerze Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach

oraz wyświetlanie w sieci Internet na stronie internetowej Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach, profilu społecznościowym
Facebook;

 publiczne  wystawianie,  rozpowszechnianie,  publikowanie,  wyświetlanie,  odtwarzanie  a  także  publiczne  udostępnianie
wizerunku, w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

Wizerunek mój/mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji,
a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe
z moim/jego  udziałem mogą być  cięte,  montowane,  modyfikowane,  dodawane do  innych materiałów powstających  na  potrzeby
informowania o Internetowym Konkursie Sportowym „Nakręć się na sport”.
Przeniesienie  niniejszego  zezwolenia  oraz  wszelkich  praw  z  nim  związanych  na  osobę  lub podmiot  trzeci  nie  wymaga  mojej
uprzedniej zgody na taką czynność i następuje nieodpłatnie.

Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y na publikowanie imienia i nazwiska dziecka ………………………………………….. wraz z informacją
o wynikach  w  Internetowym  Konkursie  Sportowym  „Nakręć  się  na  sport” i  w  przypadku  wyrażenia  zezwolenia
na rozpowszechnianie wizerunku – wraz z nagraniem video.

………………………………………………………
(czytelny podpis składającego oświadczenie 
rodzica/-ów/opiekuna/-ów prawnego/-ych)

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem wizerunku – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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
(zwanego dalej RODO)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach, ul. Leśnikowska 18a-Stadion 18-
100 Łapy, tel. 85-715-24-75, http://okf.lapy.pl/, okf1@wp.pl.

2. Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  w  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  danych
osobowych, można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: okf1@wp.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzany w celu:
a) udziału  w  Internetowym  Konkursie  Sportowym  „Nakręć  się  na  sport” i  kontaktu  z rodzicem/opiekunem  prawnym

w związku z udziałem w konkursie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
b) informowania o Internetowym Konkursie Sportowym „Nakręć się na sport” w zakresie publikowania imienia, nazwiska,

wizerunku, nagrania video, na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może w każdej chwili zostać wycofana.
4. Wizerunek, nagranie video, imię i nazwisko w ramach wskazanego w ust. 3 lit b celu możemy udostępniać następującym

odbiorcom:  użytkownicy stron internetowych administratora oraz portali społecznościowych, na których administrator posiada
konta, dostawcy usług informatycznych administratora oraz media lokalne. 

5. Wizerunek przechowywany będzie w okresie niezbędnym do realizacji wyżej określonego celu, nie później niż do chwili
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych,  sprostowania danych, usunięcia danych oraz ograniczenia
przetwarzania danych.

7. Podanie  danych  jest  dobrowolne  i  nie  jest  Pani/Pan  zobowiązana/y  do  ich  podania.  Konsekwencją  niepodania  danych
osobowych w celach  określonym w ust.  3  lit.  a  będzie  brak  możliwości  udziału  w  Internetowym Konkursie  Sportowym
„Nakręć się na sport”. Natomiast konsekwencją w przypadku braku zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku i zgody na
publikowanie  imienia  oraz  nazwiska  będzie  brak  możliwości  informowania  o  konkursie  z  udziałem dziecka  w konkursie  i
uzyskanym przez nie wyniku.

8. Gdy uzna Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych osobowych narusza  powszechnie  obowiązujące  przepisy  w tym zakresie,
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. W związku z przechowywaniem danych osobowych na serwerze Facebook Ireland dane osobowe mogą być udostępniane
partnerom Facebooka, w tym transferowane do USA na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych
klauzul umownych. Informacje o zasadach przetwarzania danych oraz możliwości skorzystania z praw przysługujących na mocy
przepisów RODO zostały wskazane w „Zasadach dotyczących danych”: https://www.facebook.com/privacy/explanation

10. Pani/Pana  dane  osobowe nie  będą  wykorzystywane  do  zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji  ani  profilowania,  o
którym mowa w art. 22 rozporządzenia.


