
REGULAMIN KOROWODU ORGANIZOWANEGO W RAMACH

DNI STAROGARDU GDAŃSKIEGO

STAROGARD GDAŃSKI

2 LIPCA 2022

I ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim
Gmina Miejska Starogard Gdański
II PATRONAT
Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak
III CELE KOROWODU
1. Propagowanie aktywnego stylu życia,

2. Umożliwienie zaprezentowania swoich umiejętności i talentów artystycznych przez grupy.

3. Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

4. Integracja lokalnych organizacji oraz mieszkańców.

IV TERMIN I MIEJSCE
1. Korowód odbędzie się 2 lipca 2022 roku.

2. Zbiórka uczestników korowodu o godz. 13:00, w parku od strony Poczty Polskiej ul. Hallera.

3. Wymarsz korowodu o godz. 13:30.

4. Zakończenie korowodu odbędzie się około godz. 14:30, po oficjalnej ceremonii otwarcia Dni
Starogardu Gdańskiego na Rynku w Starogardzie Gdańskim i wręczeniu nagród dla najbardziej kreatywnej
grupy.
V TRASA
Kolumna poruszać się będzie trasą: start droga wewnętrzna Parku Miejskiego obok Poczty Polskiej (ul.
Hallera), rondo Deyny przy budynku poczty, następnie ul. Hallera, ul. Kanałowa i koniec ul. Rynek.
KOROWÓD
1. Uczestnikami korowodu mogą być: uczniowie szkół i przedszkoli, stowarzyszenia, wspólnoty, grupy
zorganizowane i organizacje pozarządowe działające na terenie Starogardu Gdańskiego.
2. Uczestnicy korowodu muszą zgłosić chęć udziału za pomocą formularza (załącznik do regulaminu).
3. Kolumna Korowodu kierowana jest wyznaczoną trasą, ewentualne zmiany organizacji ruchu mogą być
podyktowane nagłymi sytuacjami lub wprowadzone przez pracowników Policji
lub Straży Miejskiej.
4. Osoby biorące udział w przemarszu poruszać się będą prawym pasem ruchu (w szyku 1 szereg,
4 osoby).
5. Każda grupa zgłaszająca się do korowodu zobligowana jest do wykonania tabliczki z nazwą.

6. Całość przemarszu zabezpiecza i koordynuje organizator – ochrona początku, środka

i końca kolumny przez organy porządkowe, służby mundurowe Policji i Straży Miejskiej.
7. Na przemarsz nie mają wstępu osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub innych środków
odurzających.
8. Osoby uczestniczące w przemarszu winny stosować się do obowiązujących zasad ruchu drogowego
i reagować na wszystkie polecenia Policji, Straży Miejskiej oraz służb informacyjnych.
9. Należy natychmiast informować stosowne służby – Policję, Straż Miejską oraz służby porządkowe
o nieszczęśliwych zdarzeniach, mogących wystąpić w trakcie przemarszu.
10. Osoby, które nie podporządkowują się przyjętym zasadom, będą kierowane na chodnik.

11. Po przemarszu kolumny „trasa” przemarszu będzie natychmiast przywrócona



do właściwego stanu ruchu drogowego.
12. Osoby uczestniczące w korowodzie automatycznie akceptują regulamin.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje
się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie
zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu
na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności warunki atmosferyczne.
14. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję
podejmuje przedstawiciel organizatora.
VI KONKURS
Cel: Konkurs ma na celu zachęcenie grup do wzięcia udziału w obchodach Dni Starogardu
Gdańskiego i zaangażowanie organizacji oraz stowarzyszeń do wspólnych obchodów, zrzeszanie społeczności
szkolnej i integrowanie lokalnego środowiska, promowanie twórczego i aktywnego spędzania czasu
przez włączenie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w tworzenie barwnego Korowodu.

Zadanie: Zadaniem każdej grupy jest kreatywne przedstawienie się w barwnym Korowodzie poprzez np.
kolorowe gadżety, zaprezentowanie czym zajmuje się grupa, w czym tkwi siła stowarzyszenia, organizacji,
grupy, jaki ma związek z miastem, itp.

Nagroda:
● bon w wysokości 2.000 zł ufundowany przez Prezydenta Miasta,
● przechodni puchar Starogardu,

Konkurs podzielony jest na etapy:
I ETAP nadsyłanie zgłoszeń do 20 czerwca 2022 godz. 14:00.
II ETAP finał imprezy, oceny komisji i ogłoszenie wyników: sobota 2 lipca 2022 roku

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie grupy do dnia 20.06.2022 r. za pomocą
formularza (załącznik do regulaminu), który jest równoznaczne ze zgłoszeniem
do Konkursu i akceptacja niniejszego regulaminu. Grupy, które nie zgłoszą swojego udziału za pomocą
formularza nie będą podlegały ocenie.

2. W konkursie udział mogą wziąć grupy złożone min. z 8 osób. Nie ma ograniczeń wiekowych. Każda
z grup powinna przyjąć nazwę, którą będzie się posługiwać podczas konkursu.

3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół i przedszkoli, stowarzyszenia, wspólnoty, grupy
zorganizowane i organizacje pozarządowe działające na terenie Starogardu Gdańskiego.
4. Procedura oceny grup: komisja przyznaje punkty za pomysłowość, oryginalność, kreatywność
oraz efektowność.
5. Oceny grup dokona specjalnie powołana przez Organizatora komisja w 5 osobowym składzie.

6. Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w sobotę 02.07.2022 r.

na scenie głównej na Rynku w Starogardzie Gdańskim.
7. Nie jest możliwe ponowne zdobycie pucharu przez zwycięzcę z roku ubiegłego i w 2 kolejnych
następujących po sobie latach.
8. Zwycięzca zobowiązany jest do wzięcia udziału w kolejnej edycji korowodu w celu przekazania
pucharu przechodniego kolejnemu zwycięzcy.
9. Kontakt z koordynatorem: Paulina Szulc tel. 530891487, p.szulc@osir.com.pl

mailto:p.szulc@osir.com.pl


Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU

KOROWÓD PODCZAS DNI STAROGARDU

1. Nazwa wraz z ogólnymi informacjami (np. krótka historia szkoły, klubu, świetlicy itp.)

2. Skład osobowy lub planowana ilość osób biorących udział:

3. Kapitan drużyny

4. Telefon kontaktowy, adres e-mail:

5. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć grupy na stronie internetowej www.osir.com.pl

i www.starogard.pl

Akceptuję powyższy regulamin i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………………
Podpis kapitana

http://www.osir.com.pl/
http://www.starogard.pl/


TREŚĆ KLAUZULI KONIECZNEJ DO UMIESZCZENIA W REGULAMINACH IMPREZ SPORTOWYCH
I REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OSiR W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

RODO

1. Administratorem danych osobowych uczestników imprezy zawartych w formularzach zgłoszeniowych,

dokumentacji przebiegu imprezy / zawodów oraz w materiałach audiowizualnych z przebiegu imprezy / zawodów

stanie się Organizator, tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji - siedziba: 83-200 Starogard Gdański, ul. Olimpijczyków

Starogardzkich 1.

2. Celem przetwarzania tych danych będzie ich wykorzystanie:
● w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia zawodów sportowych / rekreacyjnych, zgodnie z

przepisami prawa dotyczącymi organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym ustawy o sporcie oraz

ustawy o kulturze fizycznej,

● zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych polegającym na wykorzystaniu danych

uczestników do ich obsługi logistycznej i administracyjnej, stworzeniem warunków do zapewnienia pomocy

medycznej, jak też wykorzystaniu danych uczestników do nawiązania z nimi kontaktu w sprawach

dotyczących organizacji i przebiegu imprezy / zawodów.

3. Dane osobowe uczestników mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym w organizacji zawodów, w

tym ich obsługi administracyjnej, informatycznej, logistycznej, zapewnienia bezpieczeństwa itp. Do tych danych

mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze,

informatyczne. Wykaz podmiotów tej kategorii dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Starogardzie Gdańskim, dostępnej pod adresem http://osir.com.pl, w zakładce „OCHRONA DANYCH

OSOBOWYCH”.

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim, jako administrator danych osobowych, przechowywał będzie

dane związane z organizacją, przebiegiem i obsługą administracyjną zawodów, w tym dane osobowe ich

uczestników, przez okres 5 lat, w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia. W odniesieniu do

przechowywania danych

wobec których Ośrodek dysponuje zgodą osoby na przetwarzanie danych w określonym celu

przechowywanie zakończy się z chwilą wpływu do OSiR w Starogardzie Gdańskim informacji o wycofaniu

przedmiotowej zgody, względnie po upływie 5 lat od momentu nieaktywności osoby w kontaktach z

naszym Ośrodkiem, w tym nieuczestniczenia w zawodach organizowanych przez OSiR.

5. Dane przetwarzane dla potrzeb określonych w ust. 3 pkt. 1-4 OSiR w Starogardzie Gdańskim przechowywał będzie
do momentu otrzymania sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, względnie po upływie 5 lat od
momentu nieaktywności osoby w kontaktach z naszym Ośrodkiem.

6. Deklarowany okres przechowywania nie dotyczy danych osób, które dobrowolnie wyraziły zgodę Organizatorowi na:
● przetwarzanie danych w celach związanych z powiadamianiem ich o organizowanych w przyszłości imprezach

sportowych i warunkach uczestnictwa;

● publikację ich wizerunków w formie fotografii, jak też materiału wizyjnego nagranego przez Organizatora, w

tym informacji o osiągniętych przeze nich wynikach sportowych na stronie internetowej Organizatora;

● publikację informacji o osiągniętych przeze nich wynikach sportowych w materiałach i wydawnictwach

firmowanych przez OSiR w Starogardzie Gdańskim

7. Zgoda uczestnika na przetwarzanie dotyczących go danych może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonywał na

podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Podmioty będące współorganizatorami nie mogą przetwarzać danych osobowych uczestników w celach innych niż
bezpośrednio związane z organizacją i obsługą imprezy, chyba że współorganizator dysponował będzie

indywidualną, dobrowolną zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych w innym celu.

9. Każdemu uczestnikowi imprezy / zawodów przysługują uprawnienia:
● dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii,
● sprostowania (poprawiania) danych,
● usunięcia danych,
● do ograniczenia przetwarzania danych,
● wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
● przenoszenia danych,
● wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
10. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, przy czym ich podanie Organizatorowi jest warunkiem koniecznym

wzięcia udziału w imprezie zawodach.

http://osir.com.pl/

