REGULAMIN GMINNEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ
O PUCHAR WÓJTA GMINY INOWŁÓDZ
INOWŁÓDZ, 30 LIPCA 2022 R.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Organizatorem turnieju jest Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu.
Turniej odbędzie się w sobotę 30 lipca 2022 r. na boisku do piłki siatkowej plażowej
w Inowłodzu (teren OSiR, ul. Tamka).
Warunki uczestnictwa:
- do turnieju mogą zgłaszać zawodnicy bez ograniczeń wiekowych,
- zawodnicy poniżej lat 18, zobowiązani są dostarczyć do Organizatora pisemną zgodę
rodzica/prawnego opiekuna na udział w turnieju, pozostali zawodnicy wypełniają
Oświadczenie zawodnika,
- drużyna składa się z 2 zawodników (drużyny mogą być mieszane),
- w turnieju mogą uczestniczyć drużyny, które dokonają zgłoszenia w terminie do czwartku,
28 lipca 2022 r., do godz. 14.00 numer telefonu na plakacie, ilość drużyn jest ograniczona
do 6,
- przyjęciu drużyny do turnieju decyduje kolejność zgłoszenia, zgodnie z zasadą „kto
pierwszy ten lepszy”.
System rozgrywek:
- losowanie zostanie przeprowadzone przez organizatorów w dniu zawodów w obecności
zainteresowanych drużyn,
- eliminacje do turnieju będą rozgrywane w systemie grupowym,
- drużyny zostaną podzielone na dwie grupy,
- mecze grupowe zostaną rozegrane w systemie każdy z każdym,
- w przypadku zgłoszenia do turnieju nieparzystej liczby drużyn jedna z grup będzie liczyła
więcej drużyn,
- mecze grupowe będą rozgrywane do dwóch wygranych setów,
- sety będą rozgrywane do 21 punktów lub powyżej 21 punktów do momentu osiągnięcia
przez jeden z zespołów 2 punktów przewagi, tie – break do 15 punktów, lub powyżej 15
punktów do momentu osiągnięcia przez jeden z zespołów 2 punktów przewagi,
- dwie najlepsze drużyny w grupie awansują do półfinałów,
- mecze półfinałowe i finałowe zostaną rozegrane w sobotę,
- zwycięzcy meczów półfinałowych zagrają w finale, natomiast przegrani zmierzą się
w meczu o miejsce trzecie,
- mecze półfinałowe i finałowe będą rozgrywane do dwóch wygranych setów,
- sety będą rozgrywane do 21 punktów lub powyżej 21 punktów do momentu osiągnięcia
przez jeden z zespołów 2 punktów przewagi, tie – break do 15 punktów, lub powyżej 15
punktów do momentu osiągnięcia przez jeden z zespołów 2 punktów przewagi,
- w toku rozgrywek zostaną wyłonione drużyny zajmujące kolejno I, II, III i IV miejsce,
- przyznaniu punktów w trakcie poszczególnych rozgrywek decyduje sędzia,
- wszelkie powstałe w trakcie rozgrywek spory rozstrzyga sędzia i organizatorzy.
Udział w turnieju jest bezpłatny.
Postanowienia końcowe
- w przypadku niestosowania się drużyny lub jednego z zawodników drużyny do zasad
zawartych w regulaminie, organizatorzy mają prawo do weryfikacji wyniku meczu bądź
dyskwalifikacji drużyny,
- zgłaszając się do turnieju, drużyna automatycznie akceptuje wszystkie warunki tego
Regulaminu,
- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w miejscu rozgrywania turniejów,

-

w przypadku odniesienia kontuzji zawodnicy nie mogą wnosić roszczeń w stosunku do
organizatora,
organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym
Regulaminie.
kwestie nieuwzględnione w regulaminie regulują organizatorzy.

Organizator
Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu z siedzibą
w Inowłodzu, ul. Zamkowa 7, 97-215 Inowłódz.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@inowlodz.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminnego
Centrum Kultury w Inowłodzu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c i lit. e, art. 9 ust. 2 lit. g w/w
Rozporządzenia.
4. Przetwarzane dane mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
a) inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa;
b) inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana
danych odbywa się na podstawie zgody (t.j. art. 6 ust. 1 lit. a w/w Rozporządzenia), przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której
dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter
dobrowolny.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

