
Regulamin I Mistrzostw Aglomeracji 
Wrocławskiej w Ultimate 

I. Cel rozgrywek 1. Stworzenie warunków do sportowego współzawodnictwa z rówieśnikami z            
Aglomeracji Wrocławskiej. 2. Promowanie ultimate wśród dzieci, wychowanie przez sport,          
kształtowanie zdrowego stylu życia, a przede wszystkim walka z otyłością oraz aktywizacja            
lokalnych środowisk sportowych. 3. Jednoczenie mieszkańców Wrocławia i gmin ościennych          
wokół idei Aglomeracji Wrocławskiej. 4. Zachęcenie mieszkańców Aglomeracji Wrocławskiej do          
spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.  

II. Organizator Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska oraz Duch Gry -         
Stowarzyszenie Rozwoju Ultimate 

III. Termin i miejsce zawodów 24.09.2019 –       
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim  

IV. Uczestnictwo i zgłoszenia 1. W zawodach mogą wziąć udział uczniowie szkół            
podstawowych klas 4-8. Zawodnicy startują w kategorii mixed 2. Osoba sprawująca           
opiekę nad uczniami musi posiadać uprawnienia pedagogiczne lub trenersko-         
instruktorskie. 3. Do uczestnictwa w rozgrywkach wymagana jest zgoda rodziców oraz           
badania lekarskie (dopuszczalne są zaświadczenia wystawione przez: pielęgniarkę        
szkolną, lekarza pierwszego kontaktu, karty zdrowia sportowca). 4. Zgłoszenia do I           
Mistrzostw Aglomeracji Wrocławskiej przyjmowane są drogą elektroniczną pod adresem         
anna.swiech@aglomeracja.wroclaw.pl oraz duchgry.sru@gmail.com do dnia 19.09.2019      
r. 5. Koordynatorem rozgrywek jest Dariusz Urbanik, tel. 691 066 964. 6. Udział w              
zawodach jest darmowy. Organizator dla każdego uczestnika zapewnia: - napoje, posiłek           



- nagrody oraz upominki dla zwycięzców.  

V. System rozgrywek 1. Gramy w zespołach 4 osobowych. 2. Kategoria MIXED - chłopcy              
i dziewczęta w jednej drużynie, min 1 dziewczyna/chłopak w drużynie na boisku w każdym              
punkcie. 3. Mecze po 15 minut, po końcu czasu dogrywamy punkt, w przypadku remisu              
rozgrywamy jeszcze jeden punkt tzw. “univers point”. 4. Gramy każdy z każdym w 2              
grupach po 4 drużyny. Po fazie grupowej gramy mecze o miejsca: czwórki o miejsce 7, trójki                
o 5, dwójki o 3 i jedynki o 1. 5. W przerwie między fazą grupową, a pucharową szkolenie                  
“Spirit of the Game”  

VI. Dane osobowe, wizerunek oraz korespondencja 1. Opiekunowie prawni uczestników          
zawodów wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z ich danymi osobowymi w             
postaci imienia, nazwiska, klasy oraz szkoły. Uczestnicy, którzy nie wyrażają zgody na upublicznienie             
powyższych informacji zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie drogą mailową na adres:             
duchgry.sru@gmail.com. 2. Opiekunowie i uczestnicy zawodów zgadzają się na kontakt          
telefoniczny oraz otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu           
swój numer telefonu oraz adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu               
usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). 3. Uczestnikom, oprócz nagród,               
nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu          
wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.  

VII. Postanowienia końcowe 1. Wszystkie zastrzeżenia i protesty będą rozpatrywane podczas           
zawodów przez jego organizatora. 2. Regulamin obowiązuje podczas I Mistrzostw Aglomeracji           
Wrocławskie w Ultimate. 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w           
programie zawodów i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej          
aglomeracja.wroclaw.pl. 4. Zawody mogą zostać odwołane/przeniesione lub przerwane na         
skutek ciężkich opadów deszcz lub burzy. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za            
wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na miejsce zawodów i w             
czasie powrotu. 6. Uczestnikom zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie (ubezpieczenie           
NNW i OC). 7. Opiekunowie grup zobowiązani są do posiadania i okazywania na wezwanie              
organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości. 8. Organizatorzy mają prawo           
wycofać uczestnika/drużynę z zawodów, w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną          
niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego podczas zawodów oraz w przypadku          
stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu. 9. Uczestnicy ponoszą        
odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej           
winy innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim. 10. Organizator oraz wszystkie osoby            
działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją             
zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe          
uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. 11. Uczestnicy zobowiązują się             
do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych organizatora w czasie            
trwania zawodów.12. Uczestnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania         
niniejszego regulaminu, zasad współzawodnictwa oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem          



wobec siebie, osób postronnych oraz osób z zespołu organizacyjnego zawodów. 13.           
Nieznajomość regulaminu zawodów i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez          
organizatora jako podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub protestów ze strony uczestnika jak i             
osób trzecich. 14. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika.         
15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.  

Załącznik nr 1 do Regulaminu I Mistrzostw Aglomeracji w         
Ultimate  

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA    
DANYCH OSOBOWYCH  

W związku z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż          
od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z              
przetwarzaniem przez Duch Gry - Stowarzyszenie Rozwoju Ultimate z siedzibą przy ul.            
Borowskiej 1-3, 50-529 Wrocław oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska z siedzibą we           
Wrocławiu przy ul. plac Solny 20 (dalej również: „Stowarzyszenie”), Pani/Pana danych            
osobowych. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, że: 1. Administratorem          
Pani/Pana danych osobowych jest Duch Gry - Stowarzyszenie Rozwoju Ultimate z siedzibą przy             
ul. Borowskiej 1-3, 50-529 Wrocław oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska z siedzibą           
we Wrocławiu przy ul. Rynek-Ratusz 7-9; 2. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia               
Duch Gry - Stowarzyszenie Rozwoju Ultimate oraz Stowarzyszenie przetwarzają Pani/Pana          
dane osobowe w następujących celach: - przygotowania list uczestników zawodów, -           
przygotowania wyników zawodów, - ogłoszenia wyników podczas ceremonii dekoracji         
zwycięzców; 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes          
realizowany przez Duch Gry - Stowarzyszenie Rozwoju Ultimate oraz Stowarzyszenie          
Aglomeracja Wrocławska, przez który rozumieć należy organizację wydarzenia wynikającego z          
realizacji celów statutowych Duch Gry - Stowarzyszenie Rozwoju Ultimate oraz Stowarzyszenia           
Aglomeracja Wrocławska; 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt.             
3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom           
odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: - pracownicy i           
współpracownicy Duch Gry - Stowarzyszenie Rozwoju Ultimate oraz Stowarzyszenia,  
- pozostali uczestnicy organizowanych zawodów, - osoby znajdujące się na terenie           
organizowanych zawodów,; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres          
niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów. 6. W związku z przetwarzaniem przez Duch               
Gry - Stowarzyszenie Rozwoju Ultimate oraz Stowarzyszenie Pani/Pana danych osobowych,          
przysługuje Pani/Panu: - prawo dostępu do treści danych, - prawo do sprostowania danych, -              



prawo do usunięcia danych, - prawo do ograniczenia przetwarzania danych, - prawo do             
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, - w przypadku uznania, że przetwarzanie           
przez Duch Gry - Stowarzyszenie Rozwoju Ultimate oraz Stowarzyszenie Pani/Pana danych           
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia         
skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony               
Danych Osobowych, a po tej dacie do właściwego organu będącego jego następcą). 7. Podanie              
przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w           
organizowanych zawodach. 8. Duch Gry - Stowarzyszenie Rozwoju Ultimate oraz          
Stowarzyszenie nie będą przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego          
(poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji          
międzynarodowych. 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w           
tym również w formie profilowania. 10. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych            
osobowych przez Duch Gry - Stowarzyszenie Rozwoju Ultimate prosimy o kontakt pod adresem             
mailowym: duchgry.sru@gmail.com Osobą kontaktową w sprawach z zakresu ochrony danych          
osobowych w Stowarzyszeniu jest Pan Błażej Janik (email:        
blazej.janik@aglomeracja.wroclaw.pl)  


