




Załącznik nr 2 
 

 
                                           

REGULAMIN 

imprezy integracyjnej organizowanej przez 

POMORSKĄ OKRĘGOWĄ IZBĘ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

„Zawody w wędkarstwie morskim o Puchar Przewodniczącego Pomorskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – IV edycja, 2018 r.” 

 

REGULAMIN imprezy integracyjnej:  

1. Terminy: 10.03.2018r., 11.03.2018 r., 18.03.2018 r., 24.03.2018 r., 25.03.2018 r.– mogą 

ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora (Pomorskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa) 

2. Miejsce zawodów: Ustka 

3. Warunki uczestnictwa:  

Dobry stan zdrowia, wpłata wpisowego, dokonanie zgłoszenia w oparciu o niniejszy 

Regulamin . 

4. Zgłoszenie uczestnictwa:  

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 20 lutego 2018 r. e-mailem zatytułowanym „Zawody w 

wędkarstwie morskim” wysłanym na adres slupsk@pom.piib.org.pl. W treści e-maila należy 

zgłosić chęć swojego uczestnictwa w zawodach, podać imię i nazwisko, wybrany termin, 

numer członkowski POIIB oraz numer telefonu kontaktowego ( i e-mail jeżeli inny). Do e-maila 

należy dołączyć skan uzupełnionego OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA ZAWODÓW. 

Rejestracji zgłoszeń i kwalifikacji do uczestnictwa w zawodach dokona Zespół ds. Integracji i 

Promocji POIIB. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej ilość miejsc na wybrany 

termin, o zakwalifikowaniu do zawodów będzie decydować kolejność przesłania e-maili.  

O zakwalifikowaniu uczestnicy będą powiadomieni e-mailem. Pozostałe osoby zostaną 

wpisane na listę rezerwową.  

5. Po otrzymaniu e-maila z informacją o zakwalifikowaniu się Uczestnicy zawodów 

powinni niezwłocznie w terminie wskazanym w e-mailu uiścić wpisowe, które będzie 

potwierdzeniem uczestnictwa w zawodach. 

 





OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA  
IMPREZY INTEGRACYJNEJ „ZAWODY W WĘDKARSTWIE MORSKIM O PUCHAR 

PRZEWODNICZĄCEGO POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA” 
 
imię i nazwisko:            …………………………………………………………….. 

 
PESEL    ……………………………………………………………. 
 
numer członkowski OIIB,  
do której zgłaszający/-a się należy:    …..……………………………………………………….. 
 
telefon kontaktowy:               ……………………………………………………………. 
 
adres e-mail:                   ……….…………………………………………..………… 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 922 z 
późn.zm.): 

 Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie wyżej podanych moich danych osobowych, przez Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów 
Budownictwa, 80-369 Gdańsk, al. Rzeczypospolitej 4/155 na potrzeby organizacyjne  imprezy integracyjnej „ZAWODY W 
WĘDKARSTWIE MORSKIM O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO POMORSKIEJ OIIB”  

 Wyrażam  zgodę  na  udostępnienie moich  danych  osobowych w zakresie : imię, nazwisko, PESEL, numer członkowski 
POIIB do firmy ubezpieczeniowej Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A, 81-731 Sopot, ul. Hestii 1 w celu 
ubezpieczenia mnie podczas udziału w imprezie integracyjnej. 
Oświadczam, że: 
1. Zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu i Programu imprezy integracyjnej ZAWODY W WĘDKARSTWIE MORSKIM O 

PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO POMORSKIEJ OIIB i zobowiązuję się do skrupulatnego ich przestrzegania i 
stosowania. 

2. Mój stan zdrowia pozwala mi na udział w imprezie integracyjnej. 
3. Wiem, że w każdej chwili mogę się wycofać ze zgody i Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 80-369 Gdańsk, 

al. Rzeczypospolitej 4/155 powiadomi o tym ubezpieczyciela. 
4. Wycofanie się ze zgody mogę złożyć w formie pisemnej. 
 
Administratorem Państwa danych osobowych, podanych dobrowolnie: 
1.  W celu organizacji imprezy integracyjnej jest Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 80-369 Gdańsk, al. 

Rzeczypospolitej 4/155. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Brak zgody jest równoznaczny z brakiem możliwości udziału w imprezie. 

2. W celu ubezpieczenia imprezy integracyjnej jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A  z siedzibą w 
Sopocie przy ul. Hestii 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu 
do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Brak zgody jest równoznaczny z brakiem możliwości udziału w 
imprezie. 

 

miejscowość, data:  ………………………………………………… czytelny podpis:   


