
                                          

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ONLINE 

I.  Organizator: 

       Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Kędzierzyn-Koźle. 

II.   Cel: 

       Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 2021 w wyniku wprowadzenia   

       Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,     

       nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

    III.   Warunki uczestnictwa: 

1. W proponowanych feriach online mogą brać udział dzieci szkół podstawowych. 

2. Każdy z uczestników nagrywa film lub zdjęcie i udostępnia go pod postem na naszym profilu 

www.fecebook.pl/mosirkk 

3. Nie przyjmujemy prac zbiorowych, zadania wykonujemy indywidualnie. 

     IV.   Kategorie: 

       Dzieci szkół podstawowych. 

       V.   Wyniki 

        Wyniki będą ogłoszone po zakończeniu ferii zimowych online do 20 stycznia 2021 na naszym profilu   

        www.facebook.pl/mosirkk 

     VI.   Nagrody 

             Dla zwycięzców Organizator przygotował drobne nagrody rzeczowe. 

   VII.   Kontakt 

      W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt przez profil facebooka  

      lub tel. 77 472 54 80/81 

  VIII.  Terminy konkursów i challengów: 

1. 04 – 15.01.2021 do godz. 18.00 – „ZBIERAJ KILOMETRY” (rower stacjonarny lub bieżnia). 

Challenge polega na zbieraniu kilometrów przez całe ferie zimowe. Wyniki można podawać codziennie 

poprzez załączenie zdjęcia wyniku z zegarka lub innego urządzenia pomiarowego, potwierdzające uzyskany 

rezultat. Wszystkie wyniki zgłoszonego uczestnika będą sumowane, największa ilość uzyskanych km 

wygrywa. Wyniki wysyłamy na sport@mosirkk.pl wraz z imieniem i nazwiskiem, wiekiem i nr kontaktowym 

rodzica lub opiekuna prawnego. 

2. 04 – 06.01.2021 do godz. 12.00 – „ZBUDUJ TOR PRZESZKÓD” (zdjęcie lub krótki filmik).  

Technika prac dowolna, wykonana samodzielnie z różnych dostępnych materiałów wtórnych itp. 

3. 06 – 08.01.2021 do godz. 12.00 – „CHALLENGE KRZESEŁKO” (film). 

Osoba, która najdłużej wytrzyma w pozycji krzesła (oparcie o ścianę w pozycji krzesła, kolana zgięte, biodra 

na wysokości kolan, stopy przyklejone do podłogi, plecy proste, głowa neutralnie patrzy na wprost). Filmik 

dokumentujący próbę należy wrzucić pod postem z konkursem na www.facebook.pl/mosirkk  

4. 08 – 10.01.2021 do godz. 20.00 – „ZAPROJEKTUJ SWOJĄ PIŁKĘ DO GRY W  ULUBIONEJ  

                       DYSCYPLINIE SPORTOWEJ” (zdjęcie). 

Technika prac dowolna, wykonana samodzielnie z różnych dostępnych materiałów wtórnych itp. 

 



5. 11 – 13.01.2021 do godz. 12.00 – „CHALLENGE SUPERMAN” (film). 

Leżenie przodem na brzuchu, ręce wyprostowane z przodu, wznos tułowia i nóg jednocześnie w górę                      

i wytrzymanie w tej pozycji jak najdłużej. Filmik dokumentujący próbę należy wrzucić pod postem z 

konkursem na www.facebook.pl/mosirkk 

6. 13 – 15.01.2021 do godz. 20.00 – „CZYM ĆWICZYSZ W DOMU” (zdjęcie lub film). 

Każdy z uczestników nagrywa film lub robi zdjęcie w jaki sposób wykorzystuje domowy gadżet jako 

przyrząd sportowy do ćwiczeń. 

Każdy z uczestników konkursu lub challengu nagrywa film lub zdjęcie i udostępnia go pod postem na 

naszym profilu www.fecebook.pl/mosirkk. 

     IX.  Postanowienia końcowe 

1. Filmy oraz zdjęcia niezgodne z regulaminem nie będą brały udziału w zabawie i będą usuwane przez 

Organizatora. 

2. Wraz z umieszczeniem filmu lub zdjęcia na naszym profilu www.facebook.pl/mosirkk prosimy podać 

informacje o osobie, imię i wiek. 

3. Filmy oraz zdjęcia przechodzą na własność Organizatora. 

4. Odbiór nagród zostanie ustalony ze zwycięzcą w późniejszym terminie. 

5. Każdy Uczestnik biorący udział w Feriach Zimowych on-line akceptuje jego Regulamin. 

 

ORGANIZATOR 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Kędzierzyn-Koźle 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 RODO, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Kędzierzyn-Koźle informuje, iż:  

1. Dane osobowe Pani/Pana w zakresie obejmującym imię i nazwisko będą przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w wydarzeniu 

i promocji wydarzenia jw. przez administratora. 

 2. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, al. Jana Pawła II 29, 47-220, Kędzierzyn-Koźle. 

3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

w każdym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania wydarzenia lub przez okres przedawnienia roszczeń 

przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniu pn. 

„FERIE ZIMOWE ON-LINE”. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa i 

właściwej organizacji Wydarzenia, w szczególności Organizatorowi w celu, opracowywania wyników wydarzenia. 

 

http://www.fecebook.pl/mosirkk

