
ZARZ1\DZENIE Nr ORG.0050.72.2019 
WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 22 sierpnia 2019 roku 

w sprawie organizacji Turnieju Solectw na IV DOZynkach Parafialno - Gminnych 

w Baboszewie. 

Na podstawie art. 31 w zwi'lzku z art. 7 ust. I pkt. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z pai n. zm.) 0 samorz'ldzie gminnym Wajt Gminy 

Baboszewo zarz'ldza co nastypuje: 

§ 1 

I. Ogfasza siy Turniej SOfectw na IV Dozynkach Parafialno - Gminnych 

w Baboszewie. 

2. Ustala siy regulamin Turnieju SOfectw stanowi'lcy zaf'lcznik do zarz'ldzenia. 

§2 

Wykonanie Zarz'ldzenia powierza siy Kierownikowi Referatu Organizacyjnego. 

§3 

Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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Załącznik  

do Zarządzenia 

nr ORG.0050.72.2019  

Wójta Gminy Baboszewo  

z dnia 22 sierpnia 2019 r. 

 

 

Regulamin Turnieju Sołectw 

na IV Dożynkach Parafialno – Gminnych w Baboszewie 

 

 

§1. 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Turnieju Sołectw na IV Dożynkach Parafialno – Gminnych 

w Baboszewie, zwanego dalej ,,Turniejem’’, jest Urząd Gminy Baboszewo z siedzibą 

przy ul. Warszawskiej 9A, 09-130 Baboszewo, zwane dalej ,,Organizatorem’’. 

2. Turniej Sołectw Gminy Baboszewo odbędzie się 8 września 2019 r. na placu 

rekreacyjnym przy ul. Przemysłowej i Warszawskiej w Baboszewie. 

3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa. 

4. Celem przyświecającym konkursowi jest: 

a. integracja i aktywizacja mieszkańców Gminy Baboszewo; 

b. rozwój życia kulturalnego; 

c. upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu; 

d. wykorzystanie naturalnych warunków plenerowych miejscowości; 

e. kształtowanie właściwych postaw zawodników, zgodnych z zasadami fair play. 

 

§2. 

Uczestnicy 

1. Do udziału w Turnieju zapraszamy 5 osobowe drużyny:  

a. w skład jednej drużyny mogą wejść tylko mieszkańcy danego Sołectwa, w tym 

minimum 1 kobieta i 1 mężczyzna; 

b. wskazane jest, żeby w drużynie był Sołtys wsi lub Radny Gminy; 

c. drużyna wyznacza spośród siebie Kapitana; 

d. Kapitan reprezentuje drużynę, zgłasza jej udział w Turnieju. 

2. Dane Sołectwo może wystawić tylko jedną drużynę. 

3. W Turnieju nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Gminy w Baboszewie. 

4. Uczestnikami mogą być tylko osoby pełnoletnie. 

5. Uczestnicy biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki zaistniałe w czasie 

Turnieju. 

 

 

 

 



§3. 

Zasady Turnieju i warunki uczestnictwa 

1. Do Turnieju mogą przystąpić Sołectwa z Gminy Baboszewo. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju Sołectw jest pisemne zgłoszenie, które wypełnia 

i składa Kapitan drużyny do Urzędu Gminy w Baboszewie w terminie do dnia 

2 września 2019 roku do godziny 12.00. Karta zgłoszeń wraz z regulaminem będzie 

dostępna w sekretariacie Urzędu Gminy w Baboszewie pok. nr 4 oraz na stronie 

internetowej www.gminababoszewo.pl . 

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 może zostać zmieniony (wydłużony lub skrócony) 

przez Organizatora. Zmiana terminu zostanie podana do publicznej wiadomości 

poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Organizatora i profilu 

Facebook. 

4. W dniu dożynek cała drużyna danego Sołectwa musi zgłosić się w godzinach od 13.00 

do 14.00 do punktu informacyjnego Gminy Baboszewo w celu zarejestrowania 

zawodników. Zawodnicy potwierdzają własnym podpisem  udział w  Turnieju. 

5. Niedokonanie rejestracji w wyznaczonym terminie dyskwalifikuje drużynę w udziale 

w Turnieju. 

6. W trakcie Turnieju zostaną przeprowadzone konkurencje: 

a. krótka prezentacja drużyny i Sołectwa, czas prezentacji maksymalnie 3 minuty 

(ocenie podlegają np. forma prezentacji, elementy wyróżniające drużynę tj. 

elementy stroju itp.); 

b. obecność Sołtysa lub Radnego w drużynie; 

c. konkurencje rekreacyjne przygotowane przez Organizatora. 

7. Rodzaj konkurencji jest formą niespodzianki i zostanie ogłoszony przez Organizatora 

przed rozpoczęciem Turnieju w dniu imprezy. 

8. Regulaminy konkurencji zostaną omówione każdorazowo przed rozpoczęciem każdej 

z nich. 

9. Do każdego konkursu może przystąpić od 1 do 5 zawodników (w zależności od 

konkurencji). 

10. Drużyna powinna być gotowa do udziału w zawodach ok godz. 14.30. 

 

§5. 

Kryteria oceny, rozstrzygnięcie Turnieju 

1. W celu przeprowadzenia Turnieju zostanie powołana Komisja Sędziowska, zwana dalej 

,,Komisją’’. 

2. Komisja powoływana jest na okres trwania Turnieju i ulega rozwiązaniu w dniu 

wręczenia nagród uczestnikom. 

3. Do zadań Komisji należy w szczególności czuwanie nad prawidłowym przebiegiem 

Turnieju, rozstrzyganie spraw związanych z jego przebiegiem, przyznawanie punktacji 

i wyłonienie zwycięzców.  

4. Za każdą konkurencje będą przyznawane punkty. Maksymalna liczba punktów do 

zdobycia w danej konkurencji uzależniona będzie od ilości drużyn biorących udział 

w Turnieju. W przypadku remisu w konkurencji drużyny otrzymują taką samą liczbę 

punktów. 

http://www.gminababoszewo.pl/


5. Turniej wygrywa drużyna z największą ilością punktów. 

6. W przypadku drużyn, które zdobyły jednakową liczbę punktów w rozliczeniu 

końcowym, o zajęciu miejsca przez drużynę decyduje konkurs „Przeciąganie liny”. 

7. Komisja zastrzega sobie prawo niewyłonienia zwycięzców. 

8. Ocena Komisji jest jawna, widoczna dla publiczności.  

9. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

§6. 

Nagrody i wyróżnienia 

1. Komisja Sędziowska powołana przez Organizatora wyłoni zwycięskie drużyny, które 

otrzymają nagrody pieniężne: 

a. za zajęcie I miejsca – 500 zł, 

b. za zajęcie II miejsca – 400 zł, 

c. za zajęcie III miejsca – 300 zł. 

2. Pozostałym drużynom zostaną wręczone nagrody pocieszenia. 

3. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 8 września 2019 r. na imprezie plenerowej pod nazwą 

,,IV Dożynki Parafialno – Gminne’’. 

4. Godzina wręczenia nagród zostanie podana w trakcie imprezy. 

 

§7. 

Postanowienia końcowe 

1. Udział w Turnieju jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. 

2. Przystąpienie przez Uczestnika do Turnieju oznacza zaakceptowanie niniejszego 

Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację imienia, nazwiska, wizerunku 

Uczestników na stronie internetowej Organizatora, profilu Facebook oraz innych 

materiałach promocyjnych. 

3. Zgłoszenia do Turnieju pozostaną w zbiorach Urzędu Gminy w Baboszewie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo: 

a. zmiany terminu przyjmowania zgłoszeń do Turnieju i ograniczenie liczby 

drużyn; 

b. odwołania Turnieju bez podania przyczyny; 

c. wprowadzenia zmian w Turnieju podyktowanych przebiegiem IV Dożynek 

Parafialno – Gminnych, w tym ilości rozgrywanych konkurencji. 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  

Drużyny do Turnieju Sołectw 

 

IV Dożynki Parafialno – Gminne 

8 września 2019 r. 

 

 

1. Nazwa Sołectwa (nazwa drużyny)  

……………………………………………………………………................................... 

2. Imię i Nazwisko Kapitana -………………………...…………………………………… 

3. Adres zamieszkania Kapitana i telefon kontaktowy  

…………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………….………………………………………….. 

 

 

 

……………………………………….. 

Data i podpis Kapitana 

 

 

 

 

 

Przyjęto w dniu……………………… 

 

Podpis osoby przyjmującej…………………………………….. 

 

 

 

 

 
Informacje 

1. Kartę zgłoszenia drużyny do Turnieju należy dostarczyć do dnia 2 września 2019 roku do godz. 12.00 

do Urzędu Gminy w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo pok. nr 4. 

2. Rezygnacje udziału drużyny w Turnieju należy zgłosić Organizatorowi najpóźniej do 4 września 2019 r. 

3. Drużyna zobowiązana jest do rejestracji w czasie Dożynek Parafialno – Gminnych w dniu 8 września 

2019 roku. Rejestracja prowadzona będzie w punkcie informacyjnym Gminy Baboszewo w godz. 

od  13.00 do 14.00. 

4. Brak rejestracji drużyny oznacza automatyczną dyskwalifikację. 

  



Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

 

 

KARTA REJESTRACJI DRUŻYNY 

w Turnieju Sołectw 

 

IV Dożynki Parafialno – Gminne 

8 września 2019 r. 

 

 

1. Nazwa drużyny………………………………………………………………………….. 

2. Numer drużyny nadany przez Organizatora…………………………………………….. 

3. Dane członków drużyny 

L.P. Imię i Nazwisko Adres zamieszkania 
Podpis  

(potwierdzenie udziału) 

1 
Kapitan 

 

  

2 
 

 

  

3 
 

 

  

4 
 

 

  

5 
 

 

  

 

Uwagi 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Baboszewo, ………………………. 

Miejscowość, data 

 
………………………………………… 

Czytelny podpis osoby rejestrującej 

 

  



Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

Obowiązek Informacyjny  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika Turnieju Sołectw 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Baboszewo (dalej: 

„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. Z Administratorem można 

się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 9A, 09-130 

Baboszewo lub drogą e-mailową pod adresem: urzad@gminababoszewo.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod 

adresem mailowym: iodo@rt-net.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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), tj. w oparciu o zgodę osoby, której 

dane dotyczą. 

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z uczestnictwem w Turnieju Sołectw organizowanym przez 

Urząd Gminy w Baboszewie w czasie IV Dożynek Parafialno – Gminnych w dniu 8 września 2019 roku 

i dotyczy w szczególności: zgłoszenia uczestnictwa, udziału w wydarzeniu, publikacji imiennych 

wyników w placówce Administratora i na stronie internetowej, odbioru przyznanych nagród, publikacji 

relacji z wydarzenia na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz portalach społecznościowych oraz 

innych publikacjach. 

5. Dane osobowe nie mogą pochodzić od stron trzecich. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów 

prawa, w tym w szczególności do: urzędów kontrolujących oraz na podstawie umów powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w szczególności 

dotyczących archiwizacji). Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone 

niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą. 

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w konkursie. Ich niepodanie 

spowoduje brak możliwości wzięcia udziału wydarzeniu. 

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych: 

 

Ja, …………………………...……… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych. 

 

………………………………………   …………………………………… 

/data/        /podpis/ 

 

 


