
Regulamin

OTWARTEGO  TURNIEJU  PIŁKI   SIATKOWEJ 

KOEDUKACYJNYCH  DRUŻYN  AMOTORSKICH 

 z okazji Narodowego Święta Niepodległości

I.     Cel:
 popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców gminy Kleszczewo i okolic
 popularyzacja gry w piłkę siatkową

II.   Organizator:
 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie 

III.  Termin i miejsce:
 10 listopada 2019 r. (niedziela)   g. 15.00
 hala  sportowa  Gminnego  Ośrodka  Kultury  i  Sportu   w  Tulcach , ul. Poznańska 1

IV.  Uczestnictwo:
 w zawodach mogą  brać  udział  dorośli  mieszkańcy  gminy  Kleszczewo  i  okolic  (od  18  l.),  nie

uczestniczący w rozgrywkach organizowanych przez Okręgowe Związki Piłki Siatkowej  i PZPS
 zespoły muszą występować w składach koedukacyjnych (w każdym zespole muszą aktualnie na

boisku znajdować się min. 2 kobiety) 
 ilość zespołów startujących w turnieju jest ograniczona do 8.

V. Zasady finansowania: 
 warunkiem uczestnictwa drużyny w turnieju jest wpłata „wpisowego” w wysokości 50, zł
 koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator

VI. Zgłoszenia drużyn:
1. Zgłoszenia do turnieju można dokonać telefonicznie pod nr 61 8 176 451 lub też e-mailem na adres

hala.sportowa.kleszczewo@wp.pl,  najpóźniej do 5 listopada 2019 r. do g. 20:00.
2. zgłoszenia  drużyny  dokonuje  kapitan  zespołu  podpisując  się  na  „Karcie  zgłoszenia”  (wzór  w

załączniku) i podając swoje dane kontaktowe
3. Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do biura Turnieju najpóźniej w dniu wydarzenia
4. Kapitan drużyny odpowiada za zawodników swojego zespołu podczas turnieju
5. Osoba wymieniona i podpisana na „Karcie zgłoszenia” oświadcza, że:

▪ dane osobowe podane na „Karcie zgłoszenia” są prawdziwe
▪ jest osobą zdrową, mogącą brać udział w rekreacyjnych zawodach sportowych i bierze ona

udział w turnieju na własną odpowiedzialność
▪ zapoznała  się  z  informacją  dotyczącą  ochrony  jej  danych  osobowych  umieszczoną  na

„Karcie zgłoszenia”
◦ wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w karcie na potrzeby

organizacji wydarzenia,
◦ wyraża  zgodę  na  wykorzystanie  swojego  wizerunku  dla  potrzeb  sprawozdawczych  z

imprezy, w w tym publikacji wyników, zdjęć z turnieju w prasie, na stronach internetowych.
◦ zapoznała się i będzie przestrzegać regulaminu turnieju, regulaminu i zasad korzystania z

hali sportowej GOKiS w Kleszczewie
VII.  Sposób przeprowadzenia  rozgrywek zostanie  ustalony w zależności  od  ilości  zgłoszonych  do  

turnieju drużyn.:
a. Jeżeli zgłosi się 5 lub mniej zespołów to turniej zostanie rozegrany systemem „każdy z każdym”
do dwóch wygranych setów do 25 pkt.
b. jeżeli zgłosi się 6-8  zespołów to utworzone zostaną dwie grupy:
- runda eliminacyjna – gra w grupach eliminacyjnych wg systemu “każdy z każdym” (losowanie

grup na odprawie kapitanów drużyn przed turniejem), do dwóch wygranych setów do 15 pkt., do
rundy półfinałowej przechodzą dwie najlepsze drużyny z danej grupy 
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- runda półfinałowa -gra wg systemu “ na krzyż” tzn. I miejsce z grupy A z II miejsce z grupy B i II
miejsce z grupy B z I miejsce z grupy A. 

 runda finałowa –  wygrany z  rundy półfinałowej  walczą  o  I  i  II   miejsce,  przegrani  z  rundy
półfinałowej walczą o III i IV miejsce w turnieju.

c.  W zawodach obowiązują przepisy PZPS  (wysokość zawieszenia siatki jak dla młodzików do lat
15 - 235 cm)

VIII. Nagrody:
 najlepsze 3 zespoły otrzymają puchary
 pozostałe zespoły otrzymają statuetki

IX. Inne sprawy organizacyjne:
 Organizatorzy zapewniają obsługę sędziowską  
 Wszelkie sprawy sporne dotyczące  przebiegu turnieju rozwiązuje organizator w porozumieniu z

Sędzią Głównym Zawodów.

X. Lista  zgłoszeń  zawodników – (wzór w załączniku)

ORGANIZATORZY

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informujemy, że: 

 Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Gminny  Ośrodek  Kultury  i  Sportu  w
Kleszczewie przy ul. Poznańskiej 2;

 Dane będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji imprezy sportowej, ogłoszenia
wyników  oraz  dokonania  rozliczeń  finansowych  przez  organizatora.  Podanie  danych  jest
dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów. Dane w postaci: nazwa drużyny, imię i nazwisko,
uzyskany wynik oraz wizerunek (bez podania imienia i nazwiska) będą udostępniane na stronie
www.kleszczewo.pl, Facebook’u GOKIS oraz w prasie lokalnej. Z  inspektorem ochrony danych
można się skontaktować mailowi - adres e-mail: biblioteka.tulce@wp.pl;

 Państwa  dane  będą  przechowywane  przez  czas,  w  którym  przepisy  prawa  nakazują  nam
przechowywać  dane  i  przez  czas,  w którym Gminny  Ośrodek  Kultury  i  Sportu  może  ponieść
konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub
obowiązków prawnych;

 Posiadają  Państwo  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  i  ich  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięci  zgody w dowolnym momencie  bez  wpływu na  zgodność z  prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 Mają Państwo prawo do wniesienia  skargi  do  PUODO, gdy uznają  Państwo,  iż  przetwarzanie
danych  osobowych  Państwa dotyczących  narusza  przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

http://www.kleszczewo.pl/

