
 

TURNIEJ SOŁECTW  

GMINY TARNOWO PODGÓRNE  

W SPINNINGU 2020 

 

 
1. ORGANIZATOR: 

-  Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne 

 

2. TERMIN I MIEJSCE: 

Zawody odbędą się 20 grudnia 2020 r. w hali sportowej OSiR w Przeźmierowie na 

ul. Kościelnej 46/48 

 

3. UCZESTNICTWO: 

W zawodach weźmie udział Kobieta, Mężczyzna i osoba do 16 roku życia (urodzona 

po 20 grudnia 2005 roku dziewczyna lub chłopiec) którzy są mieszkańcami danego 

Sołectwa. Osoby występujące jako Kobieta i Mężczyzna nie mają żadnego 

ograniczenia wiekowego. Każdy uczestnik winien posiadać dowód tożsamości, a 

dzieci i młodzież legitymację uczniowską. Młodzież do 16 roku życia musi być pod 

opieką osoby dorosłej. 

                                 

 

4. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW: 

Po ustaleniu kolejności startu (poprzez losowanie) zawodnicy siadają na wyznaczone 

przez sędziego rowery i na jego sygnał rozpoczynają jazdę. Trwa ona 7 minut. 

Wynikiem jest zsumowany dystans wszystkich troje zawodników danego Sołectwa. 

Każde Sołectwo zostanie poddane dwóm takim próbom. Między próbami jest 

odpoczynek, którego długość jest zależna od ilości Sołectw biorących udział w 

zawodach Wynikiem końcowym będzie suma kilometrów jaką przejadą zawodnicy w 

obu próbach. Zwycięzcą zostaje Sołectwo z najdłuższym dystansem.  

Zawodnikowi wolno przed startem dopasować sobie wysokość siodełka i kierownicy. 

Natomiast nie wolno mu zmieniać obciążenia, które zostaje ustalone przez sędziego 

przed zawodami. 

Organizator do dyspozycji uczestników zapewnia kilka rowerków treningowych. 



 

Sołectwo może przystąpić do zawodów w osłabionym składzie, ale wtedy wynikiem 

będzie odległość tylko tych osób które startowały. 

Do uczestnictwa w tych zawodach wskazany jest strój sportowy (kask nie jest 

obowiązkowy) 

 

5. PROGRAM: 

9:30  – odprawa kierowników sołectw, losowanie i rozgrzewka, 

10:00 - rozpoczęcie zawodów   

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Procedura bezpieczeństwa podczas turnieju w okresie pandemii COVID-19 

- Niniejsza procedura dotyczy wszystkich  osób przebywających na terenie obiektu, w 

którym odbywa się turniej, w trakcie trwania epidemii korona wirusa COVID-19. 

- Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia COVID-19. 

- Na terenie obiektu przebywają tylko osoby biorące udział w zawodach i obsługa 

turnieju. 

- Wszystkie osoby biorące udział w turnieju  w okresie epidemii są zobowiązane do  

wypełnienia oraz złożenia  oświadczenia, stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 1 

lub Załącznik nr 2, a także aktualizacji informacji w nim zawartych. 

- Do obiektu przychodzą i uczestniczą w turnieju wyłącznie osoby zdrowe, bez 

objawów chorobowych (kaszel, katar, ból brzucha, biegunka, wymioty, zapalenie 

spojówek, stany zapalne skóry, choroba  zakaźna). 

- Uczestnicy przebywający w obiekcie podczas turnieju mają obowiązek stosowania 

przyłbic (maseczek), pod warunkiem zachowania dystansu społecznego min. 1,5 

metra. Obowiązek stosowania przyłbic (maseczek) nie obowiązuje zawodników w 

trakcie wykonywania konkurencji. 

- W obiekcie, w wyznaczonej strefie dokonywany jest pomiar temperatury 

termometrem bezdotykowym zarówno uczestnikom jak i obsłudze turnieju.  

Temperatura powyżej  37 stopni Celsjusza dyskwalifikuje uczestnika z możliwości 

brania udziału w turnieju.  W przypadku osoby z obsługi nie dopuszcza się jej na 

stanowisko pracy. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, 

dokonuje się dodatkowego pomiaru temperatury. Osoba oddelegowana do 

wykonywania pomiarów temperatury osób wchodzących do obiektu z zewnątrz 

wyposażona jest, co najmniej w przyłbicę lub maskę oraz  rękawiczki. 

 



 

Sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. Zgłoszenia można 

składać osobiście w siedzibie OSiR w Tarnowie Podgórnym (ul. Nowa 15), przesłać  

faksem na numer (61) 81 66 086 lub na adres e-mail info@osir.pl do 14 grudnia 

2020r. do godziny 15:00 

Organizator nie pokrywa kosztów ubezpieczenia. 

 

Wyniki z Turnieju Sołectw w spinningu będą wliczane do punktacji XVII Rankingu 

Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne 2020/21. 

 

Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje 

zawodników powstałe w trakcie turnieju. Za rzeczy pozostawione w czasie turnieju 

organizator nie odpowiada. Organizator zabezpiecza opiekę medyczną. 

Zgłaszając się do zawodów zawodnicy wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie 

wizerunku przez Organizatora na utrwalonych w czasie trwania zawodów materiałach 

zdjęciowych lub filmowych, publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska 

wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 

 

 

 

 

 

       Organizator 
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ZGŁOSZENIE 

do Turnieju Sołectw Gminy  

Tarnowo Podgórne w spinningu 2019/2020 

 
 

Sołectwo : ……………………………………………………………………… 

Kierownik drużyny :………………………………………………………..… 

numer tel. ……………………………………………………………………… 

 

 

 

lp. 

 

imię i nazwisko 

1 

(osoba do szesnastego roku życia) 

2 
 

3 
 

 

 

Potwierdzam zgodność z regulaminem. 

          

 

 Kierownik drużyny 

  

 ……………………….. 

 (czytelny podpis) 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 



 

do Procedury bezpieczeństwa podczas turnieju 

 w okresie pandemii COVID – 19 

Oświadczenie uczestnika turnieju  

Imię i nazwisko:  

………………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania:  

……………………………………………………………………………  

Telefon kontaktowy:  ………………    E-mail: 

…………………………………..................... 

1. Oświadczam, że:  

a. W ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/am kontaktu z osobą zakażoną wirusem 

COVID-19. 

b. Nie przejawiam widocznych oznak chorobowych, w szczególności: 

podwyższonej temperatury, kaszlu, kataru, bóli mięśni, utraty smaku lub 

węchu i innych nietypowych. 

c. Nie przebywam na kwarantannie lub w izolacji domowej. 

d. Nikt z członków mojej najbliższej rodziny, osób przebywających we 

wspólnym gospodarstwie domowym i otoczeniu nie wykazuje objawów 

choroby, nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej. 

1. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała przez upoważnioną osobę ze służby 

medycznej. 

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących podczas turnieju Procedury 

bezpieczeństwa podczas turnieju oraz natychmiastowego zgłoszenia służbie 

medycznej i Kierownikowi Turnieju wystąpienia u mnie jakichkolwiek oznak 

chorobowych. 

3. Zobowiązuję się do poinformowania Kierownika Turnieju o wszelkich zmianach 

sytuacji zdrowotnej związanych z wirusem COVID-19 wśród osób z najbliższej 

rodziny, osób przebywających we wspólnym gospodarstwie domowym i otoczeniu. 

4. Jestem świadomy, że pomimo wprowadzonych obostrzeń sanitarnych może dojść do 

zakażenia wirusem COVID-19 i nie będę z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń 

wobec organizatora turnieju. 

5. Wyrażam zgodę na podanie moich danych osobowych i numeru telefonu w celu 

zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 oraz na przekazanie tych 

informacji do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 



 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora 

Danych - w celu realizacji obowiązków ustawowych zgodnie z RODO **        art. 6 ust. 

1 lit. a oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. 

2018 poz. 1000). 

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie dane podałem/am dobrowolnie i zgodnie z 

RODO ** art. 13. 

Zostałęm/am poinformowany/a o danych kontaktowych Administratora Danych, celu i 

podstawie prawnej przetwarzania danych, prawie do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie, okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane, prawie do 

dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o 

prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do 

przenoszenia danych, prawie wniesienia skargi do organu nadzorującego oraz braku 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania – pełna treść klauzuli 

informacyjnej została mi udostępniona do zapoznania się i znajduje się na stronie 

internetowej turnieju. 

                                                                             

…………………………………………………………………………… 

                                                   (data i czytelny podpis uczestnika) 

  

* Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, które odbywało się na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie 

zgody wymaga formy pisemnej. 

**  RODO – Rozporządzenie 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). 

  

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 2 

do Procedury bezpieczeństwa podczas turnieju 



 

 w okresie pandemii COVID – 19 

Oświadczenie niepełnoletniego uczestnika turnieju 

Imię i nazwisko podopiecznego:  

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

Adres zamieszkania:  

…………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy:  ………………   

 E-mail: …………………………………..................... 

  

1. Ja, niżej podpisany ………………………………………………….………. 

oświadczam, że mój podopieczny/a:  

a. W ciągu ostatnich 14 dni nie miał/a kontaktu z osobą zakażoną wirusem 

COVID-19. 

b. Nie przejawia widocznych oznak chorobowych, w szczególności: 

podwyższonej temperatury, kaszlu, kataru, bóli mięśni, utraty smaku lub 

węchu i innych nietypowych. 

c. Nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej. 

d. Nikt z członków najbliższej rodziny, osób przebywających we wspólnym 

gospodarstwie domowym i otoczeniu nie wykazuje objawów choroby, nie 

przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej. 

1. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała przez upoważnioną osobę ze służby 

medycznej. 

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących podczas turnieju Procedury 

bezpieczeństwa podczas turnieju oraz natychmiastowego zgłoszenia służbie 

medycznej i Kierownikowi Turnieju wystąpienia u mnie jakichkolwiek oznak 

chorobowych. 

3. Zobowiązuję się do poinformowania Kierownika Turnieju o wszelkich zmianach 

sytuacji zdrowotnej związanych z wirusem COVID-19 wśród osób z najbliższej 

rodziny, osób przebywających we wspólnym gospodarstwie domowym i otoczeniu. 

4. Jestem świadomy, że pomimo wprowadzonych obostrzeń sanitarnych może dojść do 

zakażenia wirusem COVID-19 i nie będę z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń 

wobec organizatora turnieju. 

5. Wyrażam zgodę na podanie moich danych osobowych i numeru telefonu w celu 

zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 oraz na przekazanie tych 



 

informacji do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych – 

OSiR Tarnowo Podgórne.  w celu realizacji obowiązków ustawowych zgodnie z 

RODO **        art. 6 ust. 1 lit. a oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (DZ. U. 2018 poz. 1000). 

  

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie dane podałem/am dobrowolnie i zgodnie z 

RODO ** art. 13. 

  

Zostałęm/am poinformowany/a o danych kontaktowych Administratora Danych, celu i 

podstawie prawnej przetwarzania danych, prawie do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie, okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane, prawie do 

dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o 

prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do 

przenoszenia danych, prawie wniesienia skargi do organu nadzorującego oraz braku 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania – pełna treść klauzuli 

informacyjnej została mi udostępniona do zapoznania się i znajduje się na stronie 

internetowej turnieju. 

  

                                                                                    

…………………………………………………………………………… 

                                                (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

  

* Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, które odbywało się na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie 

zgody wymaga formy pisemnej. 

**  RODO – Rozporządzenie 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). 

 


