Zadanie publiczne jest finansowane ze środków z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach wraz z Grupą
nieformalną zaprasza rodziny do udziału w Ekologicznym Turnieju Rodzin realizowanym
w ramach projektu pt. „Rodzinny Piknik Ekologiczny JesteśMY EKO”.
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem poczty email: swis.bobolice@wp.pl do
13 sierpnia 2021 r. lub przed rozpoczęciem Turnieju (18 sierpnia 2021 r.). Ilość drużyn
ograniczona.
Zapraszamy do udziału w Turnieju!

REGULAMIN EKOLOGICZNEGO TURNIEJU RODZIN
Termin: 18 sierpnia 2021 r. godz. 12.30
Miejsce: Chmielno, teren przy świetlicy wiejskiej
Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach
Współorganizator: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
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3.
4.
5.
6.

7.
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9.

Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się „Ekologiczny Turniej Rodzin”.
Ekologiczny Turniej Rodzin zwany dalej turniejem ma formę rozgrywek sprawnościowo intelektualnych.
Ramowy plan turnieju opisany jest w załączniku nr 1 do regulaminu pt. Scenariusz
„Ekologicznego Turnieju Rodzin”.
Uczestnikiem turnieju może być rodzina maksymalnie do 5 osób bez względu na wiek.
W turnieju może uczestniczyć maksymalnie 5 rodzin. Jeżeli zgłosi się więcej drużyn
rodzinnych o zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń.
Nabór do turnieju będzie prowadzony:
• poprzez akcję plakatową,
• drogą mailową.
Do konkursu można się zgłaszać przez wypełnienie karty zgłoszenia będącej załącznikiem
nr 2 do regulaminu lub na kartach zgłoszeniowych dołączonych do plakatów i przesłanie
na adres swis.bobolice@wp.pl do 13 sierpnia 2021 r. lub zgłoszenie przed Rodzinnym
Piknikiem Ekologicznym „JesteśMY EKO”.
Zwycięży rodzina, która w najkrótszym czasie i najlepiej rozwiąże wszystkie zadania.
Zasady przydzielania punktacji:

Etap pierwszy - rozgrywki sprawnościowo-intelektualne
• Rozgrywki sprawnościowe:
Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 29
a) Tor przeszkód
Ilość punktów do zdobycia: 10
b) Slalom – prowadzenie nogą piłki wykonanej z gazet;
Ilość punktów do zdobycia: 10
c) Celne rzuty;
Ilość punktów do zdobycia: maksymalnie 9.
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Rozgrywki intelektualne pt. „O ekologii i nie tylko wiemy prawie wszystko…”
Uczestnicy odpowiadają na 3 pytania losowo wybrane z zestawu pytań.
Uczestnik może uzyskać za każdą prawidłową odpowiedź po 2 punkty.
Ilość punktów do uzyskania: 6
Po pierwszym etapie nastąpi podsumowanie punktów zdobytych przez każdą drużynę. Do
kolejnego etapu przechodzą 3 drużyny z największą liczbą punktów (wszystkie przy 3
uczestniczących drużynach).
Etap drugi: Zagadki ekologiczne
Liczba punktów do zdobycia: 4
Etap trzeci – „eko-kalambury”
liczba punktów do zdobycia 0-10 (po 2 pytania dla drużyny i po 5 punktów za każdą
poprawną odpowiedź).W przypadku uzyskania przez drużyny tej samej liczby punktów
o wygranej decyduje łączny czas sumaryczny. Drużyna, która wykonała zadanie
w najkrótszym czasie wygrywa.
10. Wręczenie nagrody nastąpi po zakończeniu Ekologicznego Turnieju Rodzin, podczas
Rodzinnego Pikniku Ekologicznego „JesteśMY EKO”.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany formy turnieju
w przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających
przeprowadzenie go zgodnie z planem.
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Załącznik nr 2

Karta zgłoszenia udziału w Ekologicznym Turnieju Rodzin
podczas Rodzinnego Pikniku Ekologicznego „JesteśMY EKO”
Nazwa drużyny (może być nazwisko rodziny):...........................................
1) Głowa drużyny *:
Imię i nazwisko) .........................................................................................
Miejscowość:..............................................................................................
Tel. kontaktowy:.........................................................................................

2)
3)
4)
5)

Członkowie drużyny (imię i nazwisko):
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zmianami),
przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach mieszczące się przy ul. Jedności Narodowej 13, 76-020 Bobolice
w celu udziału w Ekologicznym Turnieju Rodzin.
………………………………………
Data

………………………………………………………
( czytelny podpis głowy drużyny)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (RODO), informujemy Państwa, że:
1.
Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach, ul. Jedności Narodowej 13, 76-020 Bobolice, swis.bobolice@wp.pl.
2.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w Ekologicznym Turnieju Rodzin w ramach realizacji projektu pt. „Rodzinny Piknik Ekologiczny JesteśMY EKO”.
3.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym
lub większej liczbie określonych celów – imię i nazwisko uczestnika, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, adres, numer telefonu, e-mail, dane wizerunkowe.
4.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. W szczególności dane mogą być również przetwarzane przez wynikający
z przepisów prawa okres związany z dochodzeniem i przedawnieniem roszczeń.
5.
Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
6.
Posiada Pani/Pan prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa
wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
7.
Posiada Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie miało wypływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej
wycofania.
8.
Posiada Pani/Pan prawo: wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa,
9.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości udziału w konkursie.
ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach mojego wizerunku/ wizerunku członków drużyny w związku z udziałem
w Ekologicznym Turnieju Rodzin zarejestrowanych podczas realizacji konkursu w mediach (Internecie, prasie, telewizji, gazetkach). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek
będzie wykorzystywany wyłącznie w celu promocji i nie będzie naruszał mojej godności. Informuję, że zostałam/em poinformowana/y, iż podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi
prawo dostępu do treści tych danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania powyższej zgody.

……......................................................................................
(data i czytelny podpis uczestnika / głowy rodziny)

ZGODA NA UCZESTNICTWO W EKOLOGICZNYM TURNIEJU RODZIN
Wyrażam zgodę na uczestnictwo w Ekologicznym Turnieju Rodzin organizowanym przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach. Oświadczam, że zostałam/łem
poinformowana/y, iż podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania powyższej zgody.

……......................................................................................
(data i czytelny podpis uczestnika / głowy rodziny)
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