
Wleń! Biegnij, płyń, graj! 

Regulamin Konkursu Wleński SPŁYW NA BYLE CZYM 

16 czerwca 2019 

Start: 14.00 
I  Organizatorzy 

Organizatorami Konkursu są: 

• Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu 

• Urząd Miasta i Gminy Wleń 

• Klub Żeglarski Horyzont Jelenia Góra- współorganizator 

II Cel konkursu 

Celem konkursu jest: 

• promocja Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, 

• promocja turystyczne walorów rzeki Bóbr, 

• wspieranie inicjatyw i kreatywności uczestników konkursu poprzez prezentacje pływających 

jednostek, 

• integracja sympatyków rekreacyjnych inicjatyw na Bobrze • wspólna zabawa. 

III Miejsce  i warunki organizacji konkursu 

1. Konkurs Wleński SPŁYW NA BYLE CZYM odbędzie się 16 czerwca 2019 o godz. 14.00 w ramach Dni 

Wlenia- Biegnij, płyń, graj!, na wyznaczonym przez organizatora odcinku rzeki Bóbr tj. w 

miejscowości Wleń na trasie: START: przy moście na ul. Jana Kazimierza (wlot do Wlenia od Jeleniej 

Góry) META:  przed mostem przy ul. Wojska Polskiego (wylot z Wlenia do Lwówka Śląskiego) 

2. Uroczyste wręczenie nagród obędzie się na estradzie, na placu przy ul. Wojska Polskiego o godz. 

18.30 

3. Zawodnicy załogi bezwzględnie zobowiązani są do sprzątnięcia  swoich jednostek pływających i 

pozostałości po nich po zakończeniu rozgrywek. 

4. Organizator dopuszcza odwołanie lub przesunięcie terminu spływu przy zbyt wielkim stanie wody. 

IV Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs  Wleński SPŁYW NA BYLE CZYM jest adresowany do osób pełnoletnich, które w ramach 

konkursu wystartują na zbudowanym przez siebie oryginalnym pływającym „Byle Czym”. Dopuszcza 

się udział małoletnich za zgodą Rodziców/Opiekunów 

2. Każda jednostka pływająca musi mieć pełnoletniego kapitana załogi będącego na pojeździe 

podczas zawodów. 

3. Kapitan ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo członków swojej załogi a także małoletnich 

dzieci. 

4. Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w 

zawodach. 

5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w szczególności: musi 

być trzeźwy, posiadać kamizelki asekuracyjne (kapoki) dla wszystkich osób na własnej jednostce 

pływającej. 

6. Kapitan jednostki pływającej oświadcza, iż on, bądź członkowie zespołu są autorami bądź 

samodzielnymi wykonawcami jednostki pływającej startującej w Konkursie Wleński SPŁYW NA BYLE 

CZYM. 

7. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 



8. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego dotarcia na miejsce zawodów drogą lądową, do 

stawienia się na odprawie technicznej przed zawodami 30 min przed rozpoczęciem konkursu i 

zwodowania jednostki pływającej na linii startu ( ul. Wojska Polskiego, Wleń), w miejscu wskazanym 

przez Komisję Konkursową. 

9. Uczestnicy otrzymają od organizatora kapoki i numery startowe, które należy zwrócić Komisji 

konkursowej na mecie. 

V Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są zarejestrować się do zawodów poprzez formularz 

zgłoszeniowy oraz podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku 

/załącznik do formularza/,do dnia 7 czerwca 2019 r., formularz dostępny będzie: 

- w Sekretariacie Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu, Chopina 2 

- na stronie internetowej OKSiT www.oksit.wlen.pl 

Poprawnie wypełniony formularz wraz załącznikiem „Zgodna na przetwarzanie danych osobowych i 

udostępnianie wizerunku” należy przesłać na adres e-mail: oksit.wlen@gmial.com  w tytule ,, Wleński 

SPŁYW NA BYLE CZYM 2019", listownie na adres: OKSiT , ul. Chopina 2, 59-610 Wleń, z dopiskiem ,, 

Wleński SPŁYW NA BYLE CZYM 2019", bądź osobiście w sekretariacie OKSiT. 

2. Udział w konkursie następuje na podstawie zgłoszenia uczestnika na zasadach podanych w 

Regulaminie. 

VI. Zasady konkursu 

1. Zadaniem jednostek pływających jest dopłynięcie z linii startu do linii mety. Jednostka pływająca 

absolutnie musi utrzymywać się na wodzie, zaprezentować możliwości pływackie w takim zakresie, 

by można było stwierdzić, iż jest ona w stanie utrzymać się na wodzie. Może być napędzana siłą 

mięśni i entuzjazmem uczestników, dopingiem kibiców. Niedopuszczalny jest napęd motorowy. 

VII.  Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa, powołana przez organizatorów. 

2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena jednostek pływających i wytypowanie zwycięzców. 

3. Ocenie podlegać będzie „pływalność jednostki" oraz spójna i oryginalna stylistyka zarówno 

jednostki pływającej jak i strojów załogi. Im barwniejsza, zaskakująca i oryginalna, tym lepiej. 

4. Komisja konkursowa ogłosi wyniki w dniu konkursu, podczas Uroczystości wręczenia nagród, na 

estradzie o godz. 18.30 

5. Informacja o zwycięzcach będzie zaprezentowana w materiałach promocyjnych Gminy Wleń oraz 

OKSiT we Wleniu. 

VIII. Nagrody 

1. Uczestnicy Wleńskiego SPŁYW NA BYLE CZYM 2019 będą ubiegać się o nagrody ufundowane przez 

organizatorów Spływu.  

Główna nagroda o wartości 1500 zł – za zajęcie I miejsca w zawodach. 

II miejsce  700 zł  

III miejsce 500 zł 

2. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. 

IX Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian postanowień niniejszego regulaminu konkursu. 

2. Uczestnik, zgłaszając pojazd pływający do konkursu, wyraża zgodę na udział w konkursie na 

mailto:oksit.wlen@gmial.com


zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

 

Klauzula informacyjna 
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Uczestnika („Reprezentanci”), określanych jako 
„Dane Osobowe”, jest Organizator. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu+75 
7136268, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej oksit.wlen@gmail.com strony internetowej 
www.oksit.wlen.pl (zakładka „kontakt”). 
2. Dane osobowe Reprezentantów i Osób Kontaktowych będą przetwarzane w celu realizacji działania- Biegnij! 
Płyń! Graj! podczas Dni Wlenia we Wleniu 16 czerwca 2019, w tym w szczególności w celu prowadzenia działań 
zakresu działań informacyno-promocyjnych wydarzenia, a także prowadzenia działań własnych Organizatora, 
dotyczących podsumowania wydarzenia. 
3. Podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 pkt f) 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 („RODO”), tzw. 
prawnie uzasadniony interes realizowany przez Organizatora, tj. potrzeba kontaktu z Reprezentantami i Osobami 
Kontaktowymi celem zapewnienia prawidłowej komunikacji i realizacji wydarzenia. 
4. Odbiorcami Danych Osobowych jest Organizator wydarzenia Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu. 
5. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora, nie dłużej niż przez 2 lata po zakończeniu wydarzenia. 
6. Podanie danych osobowych Reprezentantów jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przyjęcia wniosku 
Uczestnika do udziału w wydarzeniu. Brak podania danych osobowych Reprezentantów skutkuje niemożnością 
udziału w wydarzeniu.. 
7. Reprezentantom oraz Osobom Kontaktowym przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych 
osobowych, które ich dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 
2). 
8. Z uwagi na to, iż podstawą prawna przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes 
Organizatora, Reprezentantom oraz Osobom Kontaktowym przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania ich danych. 
9. Dane Osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Organizator 
informuje, iż Dane Osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (Kanady), w oparciu o decyzję Komisji 
Europejskiej dnia 20 grudnia 2001 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
odpowiedniej ochrony danych osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji osobowych i 
dokumentów elektronicznych 

 

 

mailto:oksit.wlen@gmail.com
http://www.oksit.wlen.pl/

