
Regulamin Czerwcowego Turnieju Przedszkolaków 2021  

”Za górami za lasami” – poznajemy polskie legendy 
 

1. Cele: 

 

 popularyzowanie polskich bajek i legend    

 rozwijanie znajomości literatury dziecięcej wśród przedszkolaków 

 uczenie zasad zdrowej rywalizacji 

 

 

2. Organizatorzy: 

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu 

Filia Nr 2 Ostróg ul. Bielska 12   

 

3. Uczestnicy: 

 

 Uczestnikami turnieju będą dzieci uczęszczające do raciborskich przedszkoli.  

 Każde z przedszkoli może zgłosić do Turnieju jedną drużynę składającą się z 

pięciorga dzieci w wieku od 4 do 6 lat. 

 

4. Zasady: 

 

 Zgłoszenie do turnieju powinno zawierać: imię i nazwisko uczestników, nazwę 

przedszkola, imię i nazwisko opiekuna grupy oraz tel. kontaktowy a także zgody na 

przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku opiekuna oraz 

uczestników 

 warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest wypełnienie karty zgłoszenia drużyny (w 

załączeniu) i dostarczenie jej – osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną - na adres 

organizatora – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. R. Kincla, Filia nr 2 

Ostróg, ul Bielska 12, 47-400 Racibórz, e-mail: biblioteka@biblrac.pl 

 termin zgłaszania uczestników upływa 10 czerwca  2021 

 

5. Przebieg: 

 

 turniej odbędzie się dnia 15 czerwca 2021 r na boisku  Zespołu Szkół Specjalnych w 

Raciborzu przy ulicy Królewskiej. Początek godz. 10.00.  

 czas trwania Turnieju około 2 godzin (uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn) 

 turniej będzie polegał na konkurencjach literackich i sportowych 

 

6. Nagrody i wyróżnienia 

 

 każde przedszkole biorące udział w Turnieju otrzyma dyplom za uczestnictwo 

 drużyny które zajmą 3 pierwsze miejsca otrzymają nagrody 

7. Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z 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 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), Organizator informuje, 

że:  



 Administratorem danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 

im. Ryszarda Kincla w Raciborzu, ul. Jana Kasprowicza 12, 47-400 Racibórz. 

 W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony 

Danych, e-mail: iodo@biblrac.pl. 

 Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia, dokumentacji 

i promocji imprezy. Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celach 

dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, będą rozpowszechniane bez 

ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez zamieszczanie 

fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w mediach wewnętrznych prowadzonych 

przez Organizatora oraz w mediach zewnętrznych.   

 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia 

udziału w imprezie. 

 Dane przetwarzane są na podstawie zgody uczestnika a, jeżeli to konieczne, jego 

rodzica lub opiekuna prawnego. 

 Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa, 

podmiotom z którymi podpisano umowę powierzenia danych oraz innym podmiotom 

w celach wydawniczych lub publikacji w serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że 

przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie 

ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich 

wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. 

 Dane mogą być transferowane do państw trzecich oraz organizacji 

międzynarodowych. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

 Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia imprezy i działań promocyjno-

marketingowych z nią związanych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Dane w 

postaci wizerunku będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. 

 Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu, aktualizacji, sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu 

na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W 

przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, 

Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

Wszelkie informacje na temat turnieju można uzyskać w Filii nr 2 Ostróg   

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu 

ul. Bielska 12, tel. 32 415 84 86 

 


