
 

 

Zarządzenie  Nr 37/2022 
Prezesa Zarządu spółki  

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

z dnia 29 listopada 2022 roku 

 

 

w sprawie organizacji Testu Coopera 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), oraz § 10 aktu założycielskiego spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z dnia 27 sierpnia 2019 r. Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Serocku (t.j. Uchwała nr 3 z dnia 31 maja 

2022 r.) przy ul. Rynek 21, zarządzam, co następuje 
 

§1 

 

1. Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Serocku zorganizuje w dniu 4 grudnia 2022 r. biegową próbę wytrzymałościową pn. 

„Test Coopera”.   

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 37/2022 

Prezesa Zarządu spółki  

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

 

 

 

REGULAMIN TESTU COOPERA 
 

1.  CELE 

 

• Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, 

• Nagrodzenie uczestników Serockiej Triady Biegowej 2022 

 

2.  ORGANIZATOR 

 

• 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 

 

3. OPIS, TERMIN I MIEJSCE IMPREZY 

 

• Impreza odbędzie się w niedzielę 04 grudnia 2022 roku. 

• Start i meta imprezy zlokalizowane będą na bieżni w Woli Kiełpińskiej (przy ZS) 

• od godz.12:00  

• Impreza ma charakter otwarty i będzie przeprowadzona bez względu na warunki 

atmosferyczne. 

• W Teście Coopera mogą brać udział wszyscy powyżej 13 roku życia. 

Wszystkie osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych 

opiekunów. Druk w załączniku. 

• Test ma na celu m.in. określić poziom kondycji fizycznej mieszkańców Gminy 

Serock na podstawie pokonanego dystansu w czasie 12 minut, a nie 

wyłonienie zwycięzców. 

• Wszystkie testowane osoby tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych na potrzeby weryfikacji wyników przeprowadzonego 

testu. 

• Wyniki testu klasyfikowane będą w 3 grupach z podziałem k/m: 

1. od 13 - 19 lat 

2. od 20 - 40 lat  

3. 50+ 
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• Test wykonywany będzie co 15 minut, czyli o godz.12:00, 12:15, 12:30 itd. –

Grupy nie mogą być większe niż 6 osób. 

• Trasa bieżni będzie oznakowana co 50 m. 

• Bieg musi być poprzedzony indywidualną rozgrzewką!!! 

• Wszyscy uczestnicy testu otrzymają pamiątkowy dyplom i słodkość. 

• Dekoracja STB odbędzie się po zakończeniu testu. 

• Do dyspozycji uczestników będzie sala gimnastyczna, szatnia, toaleta oraz 

woda. 

• Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o braku 

przeciwskazań do udziału w teście. Druk w załączniku. 

4. BIURO ZAWODÓW 
 

• Od godz.11:00 w Sali gimnastycznej w Woli Kiełpińskiej 

• Udział w teście jest bezpłatny 

5.  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

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

21, reprezentowana przez Prezesa jako Administrator danych, przetwarza dane 

osobowe uczestników zawarte w formularzu zgłoszenia wyłącznie w celu 

przeprowadzenia 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 
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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. 

9. Publikowana lista startowa (lista zapisanych) zawierająca takie dane jak: imię, 

nazwisko, kategoria, kat. spec., miejscowość, instytucja, dystans, uiszczenie 

opłaty, na listę startową dane trafią dopiero po uiszczeniu opłaty przez system 

PayU.  

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zapewnia podstawowy punkt medyczny na   czas trwania imprezy. 

Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu 

związanych z obecnością lub uczestnictwem w teście. 

2. Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz ostatecznej interpretacji 

niniejszego regulaminu. We wszystkich sprawach nieujętych niniejszym 

Regulaminem decyduje dyrektor biegu – Serockich Inwestycji 

Samorządowych Sp. z o.o. w Serocku. 

 

 
Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o., jako administrator danych, przetwarza dane osobowe w ramach 

tych procedur dla celów niezbędnych do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej 

osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO), oraz dla celów niezbędnych ze względów związanych z interesem 

publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi 

zagrożeniami zdrowotnymi, na podstawie ustawy o COVID-19 i w związku z wydanymi wytycznymi Głównego 

Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej (art. 9 ust. 2 lit. i RODO). Dane nie są 

przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być 

jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów 

prawa organy publiczne.  Dane są mogą być przechowywane do czasu oficjalnego zniesienia stanu epidemii. 

Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i poprawiania. 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce 

prywatności dostępnej w siedzibie i na stronie www Administratora.



 

 

 

 

……………………………………………………. 

(imię i nazwisko opiekuna prawnego) 

 

……………………………………………………. 

(Numer tel. kontaktowego) 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

 

……………………………………………………   

(imię i nazwisko dziecka)  

 

w organizowanym przez spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe, 

Mikołajkowym Teście Coopera, który odbędzie się dnia 4 grudnia 2022 r. na 

bieżni w Woli Kiełpińskiej. 

Oświadczam, że biorę odpowiedzialność za drogę dziecka na zawody i jego 

powrót do domu.  

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w 

zawodach. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że spółkę Serockie 

Inwestycje Samorządowe nie ubezpiecza uczestników od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

 

 

…………………………………………………….. 

( data i czytelny podpis rodzica/opiekuna ) 



 
Serock dn. 04.12.2022r. 

 
Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 
ul. Pułtuska 47, 05-140 Serock 
NIP:5361944222;22 782 73 50 

 

 
……………………………………………..... 

 
Imię i nazwisko  

 

Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w Teście Coopera 

w dniu 04.12.2022 r. 

Przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą 

naturalne ryzyko wypadku, Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW uczestnikom testu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych (polityka RODO 

dostępna na stronie www.sis.serock.pl) przez Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. z 

siedzibą w Serocku w celach promocyjnych i marketingowych, w tym publikacji wyników, zdjęć i 

relacji w w/w zawodach w prasie i na stronie internetowej spółki.  

 

 

…………………………….                                                      ………………………………. 
numer kontaktowy                                                                         podpis  
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