
 

 

Zarządzenie  Nr 30/2022  

Prezesa Zarządu spółki  

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

z dnia 23 sierpnia 2022 roku  

 

 

w sprawie organizacji Olimpiady sportowej dla Seniorów przez Serockie Inwestycje 

Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

 

 

Na podstawie art. 201  ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1467), zarządzam, co następuje 
 

§1 

 

1. Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Serocku zorganizuje w dniu 6. września 2022 r. imprezę rekreacyjno–sportową  

pn. „OLIMPIADA SPORTOWA DLA SENIORÓW”.  

2. Regulamin oraz program imprezy, o której mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do 

niniejszego zarządzenia.   

 

§2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 

Prezes Zarządu 
 

 

  



 

Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia  Nr 30/2022 

Prezesa Zarządu spółki  

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 
z dnia 23 sierpnia 2022 roku.  

 

REGULAMIN  
 

OLIMPIADA SPORTOWA DLA SENIORÓW 
SEROCK, 6 września 2022 r. 

 

 

1.  CELE: 

1) Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

2) Integracja środowisk seniorów z różnych miejscowości. 

3) Promocja walorów turystycznych Miasta i Gminy Serock. 

 

2.  ORGANIZATOR: 

1) Serockie Inwestycje Samorządowe (SIS Sp. z o.o.), ul. Rynek 21, 05-140 

Serock, tel. 22 782-73-50, www.sis.serock.pl, e-mail: biuro@sis.serock.pl 

2) Miasto i Gmina Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock,  tel. 22 782 – 88 - 05 

www.serock.pl, e-mail: umg@serock.pl 

 

3. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY: 

1) Impreza odbędzie się na Stadionie Miejskim w Serocku przy ul. Pułtuskiej 47 

we wtorek 6 września 2022 r. w godzinach 9:30 – 14:30  

2) Olimpiada sportowa ma charakter imprezy plenerowej i w przypadku 

niekorzystnych, zagrażających zdrowiu zawodników warunków 

atmosferycznych zostanie przeprowadzona w innym terminie po uzgodnieniu  

z kapitanami drużyn oraz organizatorem.  

 

4. UCZESTNICTWO: 

1) Uczestnikami imprezy mogą być osoby, które z dniem 6 września będą miały 

ukończone 60 lat. 

2) W Olimpiadzie będą mogły wziąć udział maksymalnie cztery drużyny. Jedna 

drużyna gospodarzy oraz trzy drużyny zaproszone przez organizatorów 

imprezy. 

3) Każda drużyna może liczyć od 12 do 20 zawodników, którą reprezentuje 

kapitan. 

4) Zawodnicy drużyn deklarują udział w poszczególnych konkurencjach 

indywidualnych i drużynowych swojemu kapitanowi. 

5) Każdy zawodnik może wziąć udział maksymalnie w trzech konkurencjach 

indywidualnych i trzech drużynowych. 

6) Ilość zawodników biorących udział w konkurencjach drużynowych zostanie 

określona po ostatecznej weryfikacji list uczestników poszczególnych drużyn  w 
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dniu zawodów. 

 

5. PROGRAM IMPREZY: 

9.00 - 10.00   przyjazd Gości oraz weryfikacja uczestników 

10.00    oficjalne otwarcie imprezy 

10.15   wspólna rozgrzewka - gimnastyka 

10.30 – 12.00  konkurencje indywidualne 

12.00 – 12.30   poczęstunek regeneracyjny 

12.30 – 14.00  konkurencje drużynowe 

14.15    dekoracja zwycięzców 

14.30    oficjalne zamknięcie imprezy 

 

6. ZGŁOSZENIA I BIURO ZAWODÓW: 

1) Do 2 września za pomocą e-mail: p.mulik@sis.serock.pl lub tel. 572571118, 

2) W dniu imprezy, 6 września w godzinach 09:00 – 10:00 (namiot SIS), 

3) Zgłoszenia drużyny wraz z jej nazwą oraz przypisanymi zawodnikami  

do poszczególnych konkurencji dokonuje kapitan.  

 

7. KLASYFIKACJE I NAGRODY: 

1) Główna klasyfikacja drużynowa, miejsca I-IV (puchar, dyplom, kosz słodkości)  

2) Klasyfikacja indywidualna – I miejsce w poszczególnych konkurencjach 

indywidualnych (statuetki, dyplomy oraz upominki). 

3) Każdy zgłoszony zawodnik Olimpiady otrzyma pamiątkowy medal. 

 

8. OPIS TECHNICZNY: 

1) Cała impreza zostanie przeprowadzona na terenie i obiektach Stadionu 

Miejskiego w Serocku. 

2) Zawodnicy biorący udział w Olimpiadzie rywalizują w konkurencjach 

indywidualnych i drużynowych zbierając punkty dla swojej drużyny. 

3) Zajęte miejsce w poszczególnych konkurencjach indywidualnych  

i drużynowych będzie warunkowało zdobycie określonej ilości punktów zgodnie 

z tabelą punktacji. 

4) Do weryfikacji punktowej będzie branych najlepszych trzech zawodników  

z każdej konkurencji indywidualnej. 

5) Suma zdobytych punktów po rozegraniu wszystkich konkurencji Olimpiady 

będzie określała zajęte miejsce każdej z drużyn. 

6) W przypadku tej samej ilości punktów o kolejności zajętych miejsc będzie 

decydowała większa ilość zdobytych kolejno I, II, III miejsc poszczególnych 

drużyn we wszystkich konkurencjach. 
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9. KONKURENCJE 

 

1) INDYWIDUALNE 

• Nordic Walking (na wyznaczonej pętli) 

• Rzut piłką lekarską 

• Strzały na bramkę celnościową 

• Rzuty do kosza (korfball) 

• Strzały z łuku 

• Rzuty celnościowe – Dart 

 

2) DRUŻYNOWE 

• Przeciąganie liny 

• Gąsienica 

• Tor przeszkód 

• Magiczne koło z liną 

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1) Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną wraz z punktem 

medycznym na czas trwania imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów 

medycznych lub kosztów transportu związanych z obecnością lub 

uczestnictwem. 

2) Na terenie imprezy znajdować się będzie punkt medyczny w którym bezpłatnie 

będzie możliwość sprawdzenie ciśnienia, pulsu, cukru itp. 

3) Organizator zapewnia dla zawodników imprezy posiłek regeneracyjny oraz 

samoobsługowy bufet kawowy. 

4) Za rzeczy pozostawione lub zagubione w trakcie imprezy organizator nie ponosi 

odpowiedzialności.  

5) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz ostatecznej interpretacji 

niniejszego regulaminu. We wszystkich sprawach nieujętych niniejszym 

Regulaminem decyduje dyrektor imprezy, przedstawiciel Serockich Inwestycji 

Samorządowych Sp. z o.o. w Serocku. 

 

11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. 

 

1) Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. w Serocku (05-140) przy 

ul. Rynek 21, reprezentowany przez Prezesa, jako Administrator danych, 

przetwarza dane osobowe uczestników zawarte w formularzu zgłoszenia 

wyłącznie w celu przeprowadzeni i organizacji imprezy,  

2) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do 

wzięcia udziału w wydarzeniu sportowym, 

3) Każdy uczestnik prawo do dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, 

prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do sprostowania danych, 



 

prawo sprzeciwu – korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane 

dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy o ochronie danych 

osobowych. Osobie, której dane dotyczą,  przysługuje prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Adres: 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

4) Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. W sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt 

z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: 

biuro@sis.serock.pl, 

5) Dane osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej 

staranności, przy zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa 

narzuconego przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Dane 

nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych i są chronione przed nieuprawnionym dostępem,  

6) Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania,  

7) Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora 

danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 

ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na 

stronach www lub przekazywane mediom,  

8) Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez    

Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w turniejach 

i zawodach, w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości 

lub nazwy szkoły, nazwy klubu mogą być publikowane na stronach www 

Administratora danych lub przekazane mediom za zgodą opiekunów prawnych 

wyróżnianych uczestników. Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie. 

 

 

 

Prezes Zarządu 

 Serockie Inwestycje Samorządowe 
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