
                 
 
 

Regulamin 
Indywidualnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dla dzieci i młodzieży 

Brójce, dnia 6 września 2020 r. 
 
 
Współorganizatorzy 
Powiat Łódzki Wschodni 
Ochotnicza Straż Pożarna w Brójcach 
przy wsparciu organizacyjnym GLKS Miazga Brójce  
 
Cel imprezy 
- Popularyzacja sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży; 
- Popularyzacja działań druhów strażaków w środowisku dzieci i młodzieży; 
- Popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej; 
- Wyłonienie najlepszych i najsprawniejszych zawodników w dziedzinie ochrony pożarowej; 
- Integracja środowiska lokalnego poprzez sport i rekreację; 
- Zapewnienie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców; 
- Stworzenie warunków do powstawania inicjatyw społecznych i obywatelskich oraz podejmowania 
działań na rzecz społeczności lokalnych. 
 
Miejsce i termin  
Brójce, dnia 6 września 2020 r.  
Przyjazd uczestników i zapisy – godz. 13.30  
Otwarcie zawodów i rozpoczęcie rozgrywek – godz. 14.00 
 
Zgłoszenia i uczestnictwo 
1. W zawodach mogą wziąć udział w szczególności mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego 
oraz chętni mieszkańcy innych powiatów, a uczestnictwo w zawodach ma charakter dobrowolny. 
2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest złożenie przez uczestnika (w imieniu osób 
niepełnoletnich rodzica lub przedstawiciela ustawowego) wypełnionej i podpisanej deklaracji 
uczestnictwa wraz z oświadczeniem dotyczącym ochrony danych osobowych stanowiącej załącznik 
nr 1 do niniejszego Regulaminu. Niezłożenie podpisanego dokumentu jest równoznaczne  
z brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach. Wymieniony powyżej dokument należy 
dostarczyć najpóźniej w dniu zawodów do p. Mirosława Sójki lub w terminie do dnia 5.09.2020 r. 
przesłać na adres e-mail: mirek_uc@wp.pl. 
3. Więcej informacji udziela: p. Mirosław Sójka – tel. 663 650 517. 
4. Uczestnicy powinni wystąpić w stroju i obuwiu sportowym. 
 
Nagrody 
Za zajęcie I, II, III miejsca w każdej konkurencji i kategorii wiekowej  – indywidualne nagrody 
rzeczowe. 
 
Przepisy konkurencji 
Zawody zostaną przeprowadzone z podziałem na kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: 
- rocznik 2011 i młodsi (9 lat i młodsi) 
- rocznik 2010 – 2005 (10 lat – 15 lat) 
- rocznik 2004 i starsi (16 lat i starsi) 
 
Zawody zostaną przeprowadzone jako indywidualne w dwóch konkurencjach: 
 
 
 
 



 
 
SZTAFETA POŻARNICZA polega na przebiegnięciu z prądownicą 200 m na czas pokonując 
prawidłowo przeszkody: płotek, rów z wodą, pachołki, a ostatnie 20 m zabranie końcówki węża, 
rozwinięcie węża W52 i podłączenie go do prądownicy przed przekroczeniem linii mety. 
 
ĆWICZENIE BOJOWE polega na prawidłowym rozwinięciu (wyrzuceniu) 2 węży, sprawieniu 
jednej linii gaśniczej z dwóch węży W52 (2 x 15 m), połączeniu z rozdzielaczem i prądownicą oraz 
dotarciu na linię mety z połączoną linią gaśniczą, z prądownicą w ręku. 
Zawody przeprowadzone zostaną indywidualnie, na czas. 
Ostateczny system rozegrania poszczególnych konkurencji uzależniony będzie od ilości 
zgłoszonych osób i zostanie ustalony w dniu zawodów. 
Za ominięcie przeszkody lub nieprawidłowe wykonanie ćwiczenia sędzia doliczy punkty karne:  
5 pkt karnych = dodanie 5 sekund. 
 
Przetwarzanie danych osobowych (klauzula informacyjna) 
1. Administratorem danych uczestników Indywidualnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dla 
dzieci i młodzieży jest Ochotnicza Straż Pożarna w Brójcach, Brójce 39B, 95-006 Brójce,  
KRS 0000154397, reprezentowana przez Prezesa OSP p. Jana Szuleca. 
2. Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników stanowi art. 6  ust. 1 lit. a RODO. 
3. Dane osobowe uczestników Indywidualnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dla dzieci 
i młodzieży tj. imię i nazwisko, wiek, wizerunek oraz nazwa miejscowości/gminy, w której 
zamieszkują, będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, 
przeprowadzenia, promocji, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród przez uczestników, w celach 
rozliczenia zawodów, archiwizacji dokumentów zgromadzonych w związku z realizacją zadania,  
a także mogą być wykorzystywane w celach promocyjnych, także po zakończeniu zawodów (mogą 
być one upublicznione na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łodzi, na portalach 
społecznościowych OSP w Brójcach, Starostwa Powiatowego w Łodzi, GLKS Miazga Brójce,  
oraz w mediach). 
4. W celu prawidłowej realizacji usług określonych w niniejszym regulaminie, dane o których 
mowa w pkt 2, zostaną udostępnione Starostwu Powiatowemu w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3,  
90-113 Łódź. 
5. Dane osobowe uczestników Indywidualnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dla dzieci 
i młodzieży będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 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 (dalej: RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), zwanej dalej: UODO, innymi 
obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym regulaminem.  
6. Dane osobowe uczestników Indywidualnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dla dzieci 
i młodzieży będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez 
okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, lecz nie krócej niż okres 
wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych. Oznacza to, że dane osobowe mogą podlegać 
brakowaniu, po upływie obowiązującego dla nich okresu przechowywania zależnie od kategorii 
archiwalnej danej sprawy. 
7. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
8. Uczestnikom mistrzostw przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. 
9. Uczestnicy Indywidualnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dla dzieci i młodzieży posiadają 
prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
 



 
 
10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w zawodach, zaś ich 
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Indywidualnych Zawodach 
Sportowo – Pożarniczych dla dzieci i młodzieży. 
11. Uczestnicy zawodów posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają,  
że przetwarzanie dotyczące danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).  
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 
Postanowienia końcowe 
1. Osoby uczestniczące w zawodach obowiązane są do przestrzegania postanowień regulaminu. 
2. W trakcie trwania zawodów uczestnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zagrozić 
bezpieczeństwu uczestników. 
3. We wszystkich sprawach nieujętych regulaminem decydują współorganizatorzy,  
za pośrednictwem Ochotniczej Straży Pożarnej w Brójcach, której przysługuje wiążąca i ostateczna 
interpretacja regulaminu. 
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Brójcach zabezpiecza obsługę przedmedyczną. 
5. Regulamin jest wyłączną własnością współorganizatorów. Jakiekolwiek wykorzystywanie go  
bez zgody właściciela jest zabronione. 
6. Koszty organizacyjne zawodów, w tym: zakup nagród dla uczestników, którzy zajmą I, II i III 
miejsce w poszczególnych kategoriach, opieki przedmedycznej, zakup artykułów do przygotowania 
i wydana posiłku i herbaty dla uczestników zawodów – pokrywają współorganizatorzy i podmioty 
wspierający organizację zawodów. 
Koszty uczestnictwa w zawodach (w tym: koszty przyjazdu, odjazdu, ubezpieczenia NNW) 
uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 
7. Indywidualne Zawody Sportowo – Pożarnicze dla dzieci i młodzieży zostaną przeprowadzone  
z zachowaniem aktualnych w dniu imprezy zasad dotyczących organizacji imprez sportowych  
w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 
Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego i zachowania 
zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym oraz postanowieniami obowiązującymi  
na terenie zawodów ustanowionymi przez Organizatora. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Indywidualnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych 
dla dzieci i młodzieży 

Brójce, dnia 6 września 2020 r. 
 
 
 

Deklaracja zgłoszeniowa uczestnika 
Indywidualnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych 

dla dzieci i młodzieży 
Brójce, dnia 6 września 2020 r. 

 
 
Niniejszym zgłaszam udział   
 
 
…………………………………………………………………….…………………..…...………… 

imię i nazwisko 
 
 

………………………………………………………………………………………………..……… 
kategoria wiekowa, rocznik 

 
 

………………………………………………………………………………………..……………… 
miejscowość / gmina 

 
 
w Indywidualnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych dla dzieci i młodzieży 
zorganizowanych w dniu 6 września 2020 r., na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Brójcach, gmina Brójce, powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie. 
 
Oświadczam tym samym, że: 
a) akceptuję wszystkie postanowienia regulaminu zawodów, 
b) stan mojego zdrowia umożliwia mi/stan zdrowia mojego dziecka umożliwia mu* udział  
w konkurencjach przewidzianych w ramach zawodów i nie są mi znane żadne powody  
o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie/moje dziecko z udziału w zawodach, 
c) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* 
do celów przeprowadzenia zawodów, 
e) wyrażam zgodę na zamieszczanie imienia i nazwiska, wizerunku oraz nazwy klubu sportowego 
mojego/mojego dziecka* na stronach internetowych i portalach społecznościowych 
administrowanych przez współorganizatorów oraz GLKS Miazga Brójce oraz w mediach. 
 

 
 
 

………..……………………………………………………… 
                              podpis uczestnika  
          /podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika 

 
* niepotrzebne skreślić 
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została zawarta w Regulaminie Indywidualnych 
Zawodach Sportowo – Pożarniczych dla dzieci i młodzieży zorganizowanych w dniu 6 września 2020 r. 


