
REGULAMIN
XIV TURNIEJU WSI MONIECKICH

PRZYTULANKA 2022
1) Organizatorem Turnieju Wsi Monieckich jest: Burmistrz Moniek, Moniecki Ośrodek Kultury

oraz Sołectwo wsi Przytulanka.

2) Turniej Wsi Gminy Mońki jest dziesięciobojem konkurencji, w których startują reprezentacje
poszczególnych miejscowości gminy Mońki.

3) Każdą miejscowość reprezentuje 6 zawodników, zgłoszonych wcześniej Organizatorowi
Turnieju na karcie zgłoszeniowej. Ewentualne zmiany w składzie reprezentacji miejscowości
należy zgłosić najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem zawodów.

4) Tylko zgłoszeni zawodnicy mogą brać udział w Turnieju.

5) Zawody, konkurencje, regulamin punktowania.
a) za udział w poszczególnych konkurencjach przyznawane są reprezentacjom

miejscowości punkty:

 za pierwsze miejsce 10 pkt,
 za drugie miejsce 8 pkt,
 za trzecie miejsce 6pkt,
 za czwarte miejsce 5 pkt,
 za piąte miejsce 4 pkt,
 za szóste miejsce 3 pkt,
 za siódme miejsce 2 pkt,
 za ósme miejsce 1 pkt,

b) punkty są na bieżąco liczone i sumowane przez Komisję Sędziowską, powołaną przez
Organizatora zawodów.

c) ilość konkurencji może ulec zmianie: w zależności od pogody, lub innych czynników
niezależnych od Organizatora.

d) wszelkie wątpliwości dotyczące rozgrywanych konkurencji, ich oceny, prowadzenia
zawodów i pracy sędziów - należy zgłaszać do Komisji Sędziowskiej. Decyzja Komisji
w sprawie składanych wniosków jest ostateczna.

e) za udział w Turnieju Wsi Monieckich reprezentacje i zawodnicy otrzymują dyplomy oraz
nagrody ufundowane przez Organizatorów Turnieju i Sponsorów.

f) reprezentacja wsi zdobywa również punkty za oryginalne zaprezentowanie się podczas
turnieju i aktywne zaangażowanie w doping swoich zawodników.

6) Zwycięzcą Turnieju Wsi Monieckich zostaje reprezentacja miejscowości, która w sumie
zdobędzie najwięcej punktów w rozegranych konkurencjach.

7) Zwycięska drużyna otrzymuje puchar oraz uzyskuje prawo bycia gospodarzem Turnieju Wsi
w roku następnym.

8) Niniejszy Regulamin dotyczy Turnieju Wsi Monieckich, rozgrywanego 11 września 2022 roku
w miejscowości Przytulanka.



KARTA ZGŁOSZENIOWA DO XIV TURNIEJU WSI MONIECKICH
PRZYTULANKA 2022

Nazwa wsi ……………………………………………….

Skład drużyny:

1. ………………………………………………………. - Kapitan drużyny

2. ……………………………………………………….

3. ……………………………………………………….

4. ……………………………………………………….

5. ……………………………………………………….

6. ……………………………………………………….

………….…………………………………….
(podpis zgłaszającego i kontakt tel.)

Dodatkowe informacje na temat turnieju:

Moniecki Ośrodek Kultury, ul. Białostocka 25, 19-100 Mońki

Tel. (85) 716 24 64, www.kulturamonki.pl, e-mail: mok@post.pl

mailto:mok@post.pl


„Święto Wsi – Turniej Wsi Monieckich PRZYTULANKA 2022”

OŚWIADCZENIA I ZGODY KAPITANA DRUŻYNY

UWAGA: Pola zatwierdzane należy zakreślić znakiem „X”, pozostałe należy pozostawić bez wypełnienia.

W celu przyjęcia zgłoszenia do turnieju niezbędne jest złożenie pierwszego i drugiego oświadczenia, a jeśli

w karcie zgłoszeniowej wskazano numer telefonu – także trzeciego. Wyrażenie zgód związanych z celami

promocyjnymi i marketingowymi nie ma wpływu na zakwalifikowanie do turnieju.

Jako kapitan zespołu .................................................................................. dobrowolnie oświadczam, że:

 posiadam, wyrażoną przez uczestników zespołu, zgodnie z listą uczestników, stanowiącą załącznik
do zgłoszenia zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 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), tzw. RODO, wyraźną i dobrowolną zgodę
na przetwarzanie i zbieranie ich danych osobowych przez Moniecki Ośrodek Kultury w celu
organizacji i przebiegu Święta Wsi – Turniej Wsi Monieckich Przytulanka 2022 w prasie, telewizji,
na stronie internetowej MOK oraz na portalach społecznościowych w celach promocyjnych,
w tym w szczególności na publikację ich wizerunku.

 poinformowałam/em członków drużyny, że zgoda, o której mowa w pkt 1 spełnia wszystkie
warunki, o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje im możliwość jej wycofania w każdym
czasie, zapytanie o zgodę zostało przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie, zostali
poinformowani o warunku możliwości jej rozliczalności, oraz o tym, że dane zbierane są przez
Moniecki Ośrodek Kultury, o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu
i możliwości ich poprawiania, a także o tym, że dane te nie będą udostępniane innym
podmiotom.

 wyrażam zgodę na używanie przez MOK telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w celu
kontaktu w związku z prowadzoną działalnością statutową i ustawową MOK, kierowanego na mój
numer telefonu wskazany w karcie zgłoszeniowej – zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
– Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907).

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej
w celu prowadzenia przez MOK działalności promocyjnej i marketingowej realizowanej przez
MOK własnych działań statutowych innych niż turniej. „Święto Wsi – Turniej Wsi Monieckich
Przytulanka 2022”

 wyrażam zgodę na przekazanie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Mońkach
danych osobowych w przypadku zarażenia wirusem SARS-CoV-2.

..............................................................................................................................

(miejscowość, data i podpis kapitana drużyny)



„Święto Wsi - Turniej Wsi Monieckich - Przytulanka 2022”

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
wMonieckim Ośrodku Kultury

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. 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), tzw. RODO, informujemy, że:

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Moniecki Ośrodek Kultury, ul. Białostocka 25,
19-100 Mońki, zwany dalej MOK.

 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
 tel. +48 85 716 24 64
 e-mail: iod@kulturamonki.pl

 Odbiorcą Państwa danych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów
prawa powszechnie obowiązującego oraz podmioty świadczące na rzecz MOK usługi na
podstawie zawartych umów i towarzyszących im umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych.

 Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających ze
statutowej i ustawowej działalności MOK obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw
szczególnych, w tym z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.).

 Podanie danych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie jest możliwe umożliwienie Państwu
udziału w „Święto Wsi – Turniej Wsi Monieckich - Przytulanka 2022”

 Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

 Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Szczegółowe zasady wnoszenia skargi określają przepisy RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000) oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

 Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego.
 Na podstawie Państwa danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie

będą też przetwarzane w formie profilowania.

Potwierdzam zapoznanie się z ww. klauzulą. ............................................................................................

(miejscowość, data i podpis uczestnika turnieju)

mailto:iod@woak.bialystok.pl

