
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów
Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załącznik 
do Zarządzenia nr ORG.0050.49.2021
Wójta Gminy Baboszewo 
z dnia 05 lipca 2021 r.

Regulamin Turnieju Sołectw
Gminy Baboszewo

(PROJEKT)

§1.
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Turnieju Sołectw, zwanego dalej ,,Turniejem’’, jest Wójt Gminy Baboszewo
z siedzibą przy ul. Warszawskiej 9A, 09-130 Baboszewo, zwane dalej ,,Organizatorem’’.

2. Turniej  Sołectw  odbędzie  się  w  dniu  Dożynek  w  Gminie  Baboszewo,  na  placu
rekreacyjnym przy ul. Przemysłowej i Warszawskiej w Baboszewie.

3. Konkurs  jest  organizowany  na  zasadach  określonych  niniejszym  regulaminem  i zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Konkurs  realizowany  jest  w  ramach  operacji  „Dożynki  w  Gminie  Baboszewo”
współfinansowanej  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Schematu  II  Pomocy
Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

5. Celem przyświecającym konkursowi jest:
1) integracja  i  aktywizacja  mieszkańców  Gminy  Baboszewo  sprzyjająca  włączeniu

społecznemu osób w różnym wieku, którym grozi wykluczenie społeczne;
2) rozwój życia kulturalnego, promocja życia na wsi;
3) upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu;
4) wykorzystanie naturalnych warunków plenerowych miejscowości;
5) kształtowanie właściwych postaw zawodników, zgodnych z zasadami fair play.

§2.
Uczestnicy

1. Do udziału w Turnieju zapraszamy 5 osobowe drużyny: 
1) w skład jednej drużyny mogą wejść tylko mieszkańcy danego Sołectwa z Gminy

Baboszewo, w tym minimum 1 kobieta i 1 mężczyzna oraz 2 dzieci w wieku od 10
do 17 lat;
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2) wskazane jest, żeby w drużynie był Sołtys wsi lub Radny Gminy – drużyna może
zdobyć dodatkowe punkty;

3) drużyna wyznacza spośród siebie Kapitana;
4) 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 bezpośrednio

zaangażowani w obsługę i przygotowanie Turnieju Sołectw.
4. Uczestnicy biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność, osoby niepełnoletnie za

zgodą i na odpowiedzialność opiekunów prawnych.
5. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  ewentualne  wypadki  zaistniałe  w  czasie

Turnieju.

§3.
Zasady Turnieju i warunki uczestnictwa

1. Turniej będzie przeprowadzony w jednym etapie.
2. Do Turnieju mogą przystąpić Sołectwa z Gminy Baboszewo.
3. Warunkiem  uczestnictwa  w  Turnieju  Sołectw  jest  pisemne  zgłoszenie,  które  wypełnia

i składa Kapitan drużyny do Urzędu Gminy w Baboszewie w kancelarii ogólnej lub przesyła
w postaci skanu zgłoszenia na adres e-mail promocja@gminababoszewo.pl  w terminie do
20 sierpnia 2021r.  W  przypadku  przesłania  zgłoszenia  drogą  mailową,  warunkiem
koniecznym  udziału  w  Turnieju  jest  dostarczenie  oryginału  zgłoszenia  do  Organizatora
najpóźniej w dniu dożynek w czasie rejestracji drużyny.

4. Organizator,  w  wyjątkowych  sytuacjach,  dopuszcza  możliwość  przyjęcia  zgłoszenia
drużyny  do  Turnieju  bezpośrednio  w  dniu  dożynek.  Decyzję  o  przyjęciu  zgłoszenia
podejmuje Organizator w porozumieniu z Komisją powołaną do przeprowadzenia Turnieju.

5. Termin  zostanie  podany  do  publicznej  wiadomości  m.in.:  poprzez  stronę  internetową
i media społecznościowe. Karta zgłoszeń wraz z regulaminem będzie dostępna w Kancelarii
Ogólnej  Urzędu  Gminy  w  Baboszewie  oraz  na  stronie  internetowej
www.gminababoszewo.pl.

6. W dniu dożynek cała drużyna danego Sołectwa musi zgłosić się w godzinach od 13.00 do
14.00 do punktu informacyjnego Gminy Baboszewo w miejscu organizacji dożynek w celu
potwierdzenia  zgłoszenia  i  zarejestrowania  zawodników.  Zawodnicy/Opiekuni  Prawni
zawodników potwierdzają własnym podpisem swój/dziecka udział w Turnieju.

7. Jeśli  godziny  rejestracji  ulegną  zmianie  w  czasie  trwania  wydarzenia,  nowe  godziny
rejestracji zostaną podane przez Organizatora w czasie dożynek.

8. Niedokonanie rejestracji dyskwalifikuje drużynę w udziale w Turnieju.
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9. W trakcie Turnieju zostaną przeprowadzone konkurencje:
1) krótka  prezentacja  drużyny  i  Sołectwa,  czas  prezentacji  około  3  minuty  –

przedstawienie drużyny, sołectwa np. opisanie walorów miejscowości, ciekawostek
historycznych itp. (ocenie podlegają np. forma prezentacji,  elementy wyróżniające
drużynę tj. elementy stroju itp.);

2) obecność  Sołtysa  z  sołectwa  wystawiającego  drużynę  lub  Radnego  Gminy
w drużynie;

3) minimum cztery  konkurencje rekreacyjne  (konkurencje  o charakterze  sportowym,
konkurencje zręcznościowe, na czas, wymagające współpracy zawodników np. bieg
z przeszkodami, przenoszenie przedmiotów itp.).

10. Rodzaj konkurencji jest formą niespodzianki i zostanie ogłoszony przez Organizatora przed
rozpoczęciem Turnieju w dniu imprezy.

11. Zasady konkurencji zostaną omówione każdorazowo przed rozpoczęciem każdej z nich.
12. Do  każdego  konkursu  może  przystąpić  od  1  do  5  zawodników  (w  zależności  od

konkurencji).
13. Drużyna powinna być gotowa do udziału w zawodach ok godz. 14.30.

§4.
Kryteria oceny, rozstrzygnięcie Turnieju

1. W celu przeprowadzenia Turnieju Wójt Gminy Baboszewo powoła Komisję Sędziowską,
zwaną 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
(np. 5 drużyn w turnieju – maksymalna liczba punktów do zdobycia w konkurencji – 5 pkt.).
W przypadku remisu w konkurencji drużyny otrzymują taką samą liczbę punktów.

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.
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§5.
Nagrody i wyróżnienia

1. Komisja  Sędziowska  powołana  przez  Organizatora  wyłoni  zwycięskie  drużyny,  które
otrzymają nagrody pieniężne:

1) za zajęcie I miejsca – 800 zł,
2) za zajęcie II miejsca – 600 zł,
3) za zajęcie III miejsca – 400 zł,
4) za zajęcie IV miejsca – 200 zł.

2. Nagrody w konkursie finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II
Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.

3. Pozostałym drużynom zostaną wręczone nagrody pocieszenia.
4. Wręczenie nagród nastąpi na imprezie dożynkowej.
5. Godzina wręczenia nagród zostanie podana w trakcie imprezy.

§6.
Ochrona danych osobowych

1. W  związku  z  realizacją  konkursu  będą  przetwarzane  dane  uczestników  Turnieju  oraz
opiekunów prawnych osób niepełnoletnich.

2. Administratorem  danych  osobowych  jest  Wójt  Gminy  Baboszewo  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.

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
pod adresem mailowym: iod@gminababoszewo.pl.

4. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  zgodnie  z przepisami  rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  prawie  swobodnego
przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm) oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

5. Przetwarzanie odbywa się w związku z uczestnictwem w Turnieju Sołectw organizowanym
przez Wójta Gminy w Baboszewie w czasie wydarzenia „Dożynki w Gminie Baboszewo”
w szczególności:  zgłoszenia  uczestnictwa,  udziału  w  wydarzeniu,  publikacji  imiennych
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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.

6. Administrator  danych  będzie  przetwarzał  dane  osobowe  uczestników  oraz  opiekunów
prawnych osób niepełnoletnich w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek,
numer telefonu, adres e-mail, wizerunek uczestnika. W czasie Turnieju będą wykonywane
zdjęcia oraz nagrywany materiał video.

7. Administrator  będzie  przekazywał  dane osobowe innym podmiotom,  tylko  na podstawie
przepisów  prawa,  w  tym  w  szczególności  do:  Województwa  Mazowieckiego  –  Urząd
Marszałkowski  Województwa  Mazowieckiego  w  Warszawie,  Agencji  Restrukturyzacji
i Modernizacji  Rolnictwa  oraz  podmiotów związanych  z  otrzymanym dofinansowaniem,
urzędów kontrolujących.

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.

§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 wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie materiału video,
publikację  imienia,  nazwiska,  wizerunku  Uczestników  na  stronie  internetowej,  profilu
Facebook oraz innych materiałach promocyjnych Organizatora oraz instytucji finansujących
konkurs w tym Województwa Mazowieckiego.

3. Zgłoszenia do Turnieju pozostaną w zbiorach Urzędu Gminy w Baboszewie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo:

1) zmiany terminu przyjmowania zgłoszeń do Turnieju i ograniczenie liczby drużyn;
2) odwołania Turnieju bez podania przyczyny;
3) wprowadzenia zmian w Turnieju  podyktowanych przebiegiem dożynek w Gminie

Baboszewo, w tym ilości rozgrywanych konkurencji.

WÓJT

/-/ mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Turnieju Sołectw

KARTA ZGŁOSZENIA 
Drużyny do Turnieju Sołectw

1. Nazwa Sołectwa (nazwa drużyny) 

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

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

3. Adres zamieszkania Kapitana, telefon kontaktowy, adres e-mail

…………………………………………………………………………………………...

……………………………………………….…………………………………………..

4. Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  Regulaminem  Turnieju  Sołectw  i  akceptuję  jego

postanowienia.

5. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  szczególności:  imienia

i nazwiska,  adresu  zamieszkania,  numeru  telefonu,  adres  e-mail,  wizerunku  oraz

zapoznałem się z klauzulą informacyjną.

………………………………………..
Data i podpis Kapitana

Przyjęto w dniu………………………

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

Informacje
1. Kartę zgłoszenia  drużyny do Turnieju należy dostarczyć  w terminie  wskazanym przez  organizatora do

Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo.
2. Drużyna zobowiązana jest  do rejestracji   w czasie  imprezy  dożynkowej.  Rejestracja  prowadzona będzie

w punkcie informacyjnym Gminy Baboszewo w godz. od  13.00 do 14.00.
3. Brak rejestracji drużyny oznacza automatyczną dyskwalifikację  .
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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: iod@gminababoszewo.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 Dożynek w Gminie Baboszewo 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.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących
inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów
Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załącznik nr 2 do Regulaminu Turnieju Sołectw

KARTA REJESTRACJI DRUŻYNY
w Turnieju Sołectw

1. Sołectwo……………………………… Nazwa drużyny*……………...…………………….

2. Numer drużyny nadany przez Organizatora 

3. Dane członków drużyny

L.P.
Imię i Nazwisko uczestnika, jeśli osoba

niepełnoletnia należy podać również imię
i nazwisko opiekuna prawnego

Adres zamieszkania

Podpis osoby
pełnoletniej

/opiekuna prawnego
(potwierdzenie

udziału)

1 Kapitan

2 Uczestnik: ……………………………….……….….

Opiekun* .…………………………………………...

3 Uczestnik: ……………………………….……….….

Opiekun* .…………………………………………...

4 Uczestnik: ……………………………….……….….

Opiekun* .…………………………………………...

5 Uczestnik: ……………………………….……….….

Opiekun* .…………………………………………...

* jeśli dotyczy
Uwagi
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Baboszewo, ……………………….
Miejscowość, data

…………………………………………
Czytelny podpis osoby rejestrującej

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących
inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów
Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załącznik nr 3 do Regulaminu Turnieju Sołectw

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Turnieju Sołectw
(osoba pełnoletnia)

Imię i Nazwisko uczestnika Turnieju Sołectw: ……………………………...………………………………

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Turnieju Sołectw i akceptuję jego postanowienia.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w szczególności: imienia i nazwiska,

adresu zamieszkania, wieku, wizerunku oraz zapoznałem się z klauzulą informacyjną.

Baboszewo, dnia ………………….                                             ………………………………………………
                                                                                                                     czytelny podpis uczestnika
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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:
iod@gminababoszewo.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 Dożynek w Gminie Baboszewo 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.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących
inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów
Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załącznik nr 4 do Regulaminu Turnieju Sołectw

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Turnieju Sołectw
(osoba niepełnoletnia)

Imię i Nazwisko uczestnika Turnieju Sołectw: ……………………………...………………………………
Imię i Nazwisko opiekuna prawnego: ……………………………………………………………………….

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Turnieju Sołectw i akceptuję jego postanowienia.
2. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  oraz  danych  osobowych  mojego

dziecka,  w  szczególności:  imienia  i nazwiska,  adresu  zamieszkania,  wieku,  wizerunku  oraz
zapoznałem się z klauzulą informacyjną.

Baboszewo, dnia ………………….                                             ………………………………………………
                                                                                                                     czytelny podpis uczestnika
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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:
iod@gminababoszewo.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 Dożynek w Gminie Baboszewo 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.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących
inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów
Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załącznik nr 5 do Regulaminu Turnieju Sołectw

PROTOKÓŁ Z TURNIEJU SOŁECTW

przeprowadzonego w dniu ……….

I. Komisja w składzie:

1. Przewodniczący Komisji -  …………………………….

2. Członek Komisji - ……………………………………….

3. Członek Komisji - ……………………………………….

…

II. Drużyny zgłoszone do Turnieju Sołectw

LP Nazwa drużyny
Imię i Nazwisko

Kapitana
Członkowie drużyny

Numer
drużyny

nadany przez
Organizatora

1

2

3

4

...

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących
inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW
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Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

III. Konkurencje główne – karta punktacji

Lp Nazwa konkurencji

Sołectwo/Nr drużyny(punktacja)

1 Prezentacja drużyny

2 Obecność Sołtysa lub Radnego w 
drużynie

3 Konkurencja nr 1 ...…………………..

4 Konkurencja nr 2 .…………………….

5 Konkurencja nr 3 .…..………………..

6 Konkurencja nr … .………………….

... …

Łączna punktacja 

Uwagi

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

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

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW 

oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.
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Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów
Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

IV. PODSUMOWANIE Konkurencji

1. W Turnieju Sołectw przeprowadzono ………. konkurencji.

2. Klasyfikacja wg sumy punktacji.

LP. Sołectwo/Nr drużyny
Łączna liczba

punktów

Konkurencja
rozstrzygająca

TAK/NIE

1

2

3

4

...

Konkurencja rozstrzygająca – przeciąganie liny

Sołectwo/Nr drużyny Walka o miejsce Zdobyte punkty (0-1)

Uwagi

…………………………………………………………………………………………………………

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

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących
inicjatywach i wsparciu KSOW  oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów
Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

VI Klasyfikacja końcowa

Sołectwo/Nr drużyny
Łączna
liczba

punktów
Miejsce

Wysokość nagrody
pieniężnej

VII UWAGI KOŃCOWE

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

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

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

Podpisy Członków Komisji

1. Przewodniczący …………………………….…

2. Członek ………………………………………...

3. Członek ……………………………….……….

…

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących
inicjatywach i wsparciu KSOW  oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.


