REGULAMIN
Gminnego Turnieju Siatkowej Piłki Plażowej

Inowłódz 25-26 sierpnia 2018 r.
Boisko na terenie dawnego OSIR-u, Inowłódz, ul. Tamka
1. Cel:
Cele turnieju:
a) Popularyzacja siatkówki plażowej,
b) Aktywne spędzanie czasu wolnego,
c) Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Termin i miejsce:
Zawody zostaną rozegrane w sobotę 25.08 2018 r. od godz. 14:30 (eliminacje) i niedzielę
26.08 2018 r. od godziny 14:30 (turniej finałowy) na boisku znajdującym się na terenie
dawnego OSIR-u w Inowłodzu, ul. Tamka.
3. Kategorie wiekowe:
- Kategoria Open
4. System rozgrywek i przepisy gry:
a) Turniej siatkówki plażowej zostanie rozegrany w parach, mogą być pary mieszane.
b) Pojedynki rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 21 pkt.,
c) maksymalna ilość par mogących wziąć udział w turnieju, to 8. Pary zostaną podzielone
w wyniku losowania na 2 czterozespołowe grupy.
d) 2 najlepsze pary z każdej grupy zakwalifikują się do turnieju finałowego.
e) Turniej finałowy zostanie rozegrany systemem pucharowym, od fazy półfinałowej.
Zostanie rozegrany mecz o 3 miejsce i finał.
5. Zgłoszenia i losowanie:
a) Zgłoszenie uczestnictwa w turnieju należy składać do godz. 14:00, dnia 25 sierpnia 2018 r
do:
-pracownika Urzędu Gminy Inowłódz Pana Piotra Gawina na boisku przed rozpoczęciem
zawodów.
b) Odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się w dniu zawodów
o godzinie 14:15.
6. Warunki uczestnictwa:
a) Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy,
b) Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny i organizator,

c) Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych
przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju,
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione
w szatni,
e) Ubezpieczenie zawodników na koszt własny,
f) Dojazd zawodników kategorii Open na koszt własny,
g) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne
uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność,
zawodnicy niepełnoletni za pisemną zgodą rodziców.

7. Organizator zapewnia:
a) Obsługę sędziowską,
b) Napoje,
d) Nagrody w postaci pucharów, dyplomów, drobnych upominków.

8. Uwagi końcowe
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
W związku z realizacją wymogów 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 (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego „RODO”,
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani-Panu prawach y tym związanych.
1. Administratorem, Danych Osobowych jest Wójt Gminy Inowłódz, ul. Spalska 2, 97215 Inowłódz, tel. 44 710-12-33;
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Inowłódz, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Inowłódz za pomocą
adresu iod@inowlodz.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa Pani/Pana w Gminnym
Turnieju Siatkowej Piłki Plażowej, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi;
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 2 Pani/Pana
dane osobowe mogą być udostępnione na stronie internetowej Gminy Inowłódz
www.inowlodz.pl;
5. Dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji
i zakończenia realizacji zadania, a następnie archiwizowanie zgodnie z Ustawą
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14.07.1983 r. (Dz. U. z 2018 r.
poz. 217, poz. 398) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie instrukcji

6.
a)
b)
c)
d)
e)
7.
8.
9.

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz.
67);
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
Prawo do przenoszenia danych;
Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Podanie danych osobowych jest nieobowiązkowe, konsekwencją niepodania danych
jest brak możliwości uczestnictwa w Gminnym Turnieju Siatkowej Piłki Plażowej;
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania;
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
w Urzędzie Gminy Inowłódz Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa.

