
Regulamin

TURNIEJU BADMINTONA 
„RODZINNE RAKIETY”

1. ORGANIZATOR:
◦ Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie 
◦ Pomorska Federacja Sportu

2.   CELE:
◦ Wskazanie nowych alternatywnych form spędzania wolnego czasu, wzmacnianie pozytywnych więzi 

rodzinnych, koleżeńskich i przyjacielskich z dala od nałogów.

◦ Popularyzacja Badmintona w środowisku lokalnym.

◦ Integracja rodzin grających w Badmintona

3.      MIEJSCE I TERMIN:
◦ Hala Widowiskowo – Sportowa w Gniewie ul. Kusocińskiego 10
◦ 22.11.2020  godzina 12:30

 4.     ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA: 
◦ Zgłoszenia  można  dokonać  u  Pana  Tomasz  Ostrowskiego  telefonicznie  601-429-790,

e-mail: animator @gosirgniew.pl, lub w dniu turnieju jeżeli będą wolne miejsca.

◦ Prawo startu w turnieju mają osoby,  które  wypełnią  Oświadczenie  uczestnika  turnieju w związku  
z trwającym stanem epidemii, w przypadku osób nieletnich z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego
(załącznik nr 1) do niniejszego regulaminu

◦ Osoby nieletnie, będące uczestnikami turnieju, zobowiązane są do dostarczenia organizatorowi zgody rodzica/
opiekuna prawnego, w którym wyrażają oni swą zgodę na udział ich dziecka/podopiecznego w turnieju oraz
zaświadczają  o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  tego  rodzaju  aktywności  sportowej.  Wzór
oświadczenia/zgody stanowi załącznik nr 2  do niniejszego regulaminu.

◦ Osoby pełnoletnie, które chcą wziąć udział w turnieju wypełniają wzór oświadczenia/zgody stanowi załącznik
nr 3 do niniejszego regulaminu. 

◦ Każda nieletni,  będący uczestnikiem turnieju  musi  mieć pełnoletniego opiekuna (trenera),  który podpisuje
załącznik nr 4 (stanowiący integralną część niniejszego regulaminu). Pełnoletni opiekun, w czasie trwania
turnieju, sprawuje opiekę i jest odpowiedzialny za: 

- bezpieczeństwo i odpowiednie zachowanie nieletnich,
- powiadomienie opiekunów prawnych niepełnoletnich zawodników swej grupy w sytuacjach trudnych,     
  niebezpiecznych i zagrażających życiu.

5.     SYSYEM ROZGRYWEK:
◦ Grupowo - pucharowy
◦ Zawodnicy grają w grupach , dalsza część turnieju rozgrywana będzie systemem pucharowym ( uzależnione to 

będzie od ilości zgłoszeń).
◦ Mecze w grach singlowych w kategorii dzieci rozgrywane będą do wygrania 1 seta do 11 punktów ( bez prawa 

podwyższenia).



◦ Mecze w grach singlowych w kategorii kobiet i mężczyzn rozgrywane będą do wygrania 1 seta do 15 punktów 
( bez prawa podwyższenia).

◦ Mecze w grach deblowych w kategorii (rodzic + dziecko) rozgrywane będą do wygrania 1 seta do 11 punktów 
( bez prawa podwyższenia).

◦ Mecze sędziowane są przez zawodników  rozgrywających spotkanie.
◦ Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii w przypadku małej ilości zgłoszeń!!!

6.     PRZEPISY GRY:
◦ Obowiązujące przepisy PZBad.

7 .     KATEGORIE: 

W turnieju mogą startować całe rodziny lub indywidualne pojedyncze osoby. Nie ma obowiązku wystawienia
reprezentantów rodzin we wszystkich kategoriach

Dziewczęta Chłopcy

◦ U - 9   (2011 i młodsze) U - 9   (2011 i młodsi)
◦ U - 11 (2009-2010) U - 11 (2009-2010)
◦ U - 13 (2007-2008) U - 13 (2007-2008)
◦ U - 15 (2005-2006) U - 15 (2005-2006)

◦ Singiel kobiet
◦ Singiel mężczyzn
◦ Debel (rodzic + dziecko) rocznik 2009 i młodsi
◦ Debel (rodzic + dziecko) rocznik 2008 – 2005

W grach singlowych zawodnicy mogą startować tylko w jednej kategorii.
W grach deblowych (rodzic może zagrać tylko z jednym dzieckiem i odwrotnie).

W turnieju zostaną wyłonione trzy najlepsze rodziny, które zostaną nagrodzone pamiątkowymi pucharami.
Drużynę stanowi rodzina  o bliskim stopniu pokrewieństwa (mama, tata,  dziadek, babcia,  wujek,  ciocia,
kuzyn,  kuzynka).  Każda  rodzina  zdobywa punkty  w  zależności  od  zajętych  miejsc  członków  rodziny  
w turniejach indywidualnych oraz deblowych. Każda rodzina może wystawić dowolną liczbę zawodników. 

Punktacja w kategorii rodzin prowadzona będzie w następujący sposób: 
I miejsce – 10 punktów
II miejsce – 8 punktów
III miejsce – 7 punków
IV miejsce – 6 punktów
V – VI miejsce  – 4 punkty
VII – X miejsce – 2 punkty
XI i dalsze miejsca – 1 punkt 

8.     KOLEJNOŚĆ MIEJSC:
◦ O kolejności w fazie grupowej decyduje .

◦ liczba wygranych meczy
◦ w przypadku uzyskania  równej  liczby  wygranych  meczy  przez  dwóch  zawodników decyduje

wynik bezpośredniego spotkania 
◦ w przypadku uzyskania równej liczby wygranych meczy przez więcej niż dwóch zawodników,

przeprowadza  się  dodatkową punktację  pomocniczą,  (mała  tabela)  między  zainteresowanymi  
i na tej podstawie ustala się kolejność, w przypadku uzyskania równej liczby wygranych meczy 
w punktacji pomocniczej przez więcej niż dwóch zawodników stosuje się następujące zasady:
▪ lepszy stosunek małych punktów(zdobyte dzielimy przez stracone),

◦ O kolejności w fazie pucharowej decyduje:
◦ wynik bezpośredniego spotkania.

9.     NAGRODY:



◦ I – III miejsce statuetka, medal, dyplom. 
◦ IV – V miejsce medal, dyplom.
◦ W trakcie turnieju przewidziany jest poczęstunek oraz słodycze dla uczestników turnieju.

10.     LOTKI:
◦ Turniej rozgrywany będzie lotkami plastykowymi firmy Yonex Mavis 2000 wolne / z główka korkową/ które 

dostarczy organizator turnieju.

11.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
◦ Sędzią głównym zawodów jest Pan Tomasz Ostrowski z którym można kontaktować się w sprawach turnieju 

pod nr 601-429-790.
◦ Turniej rozgrywany będzie bez udziału publiczności.
◦ Turniej rozgrywany będzie na 4 kortach.
◦ Każdego uczestnika turnieju obowiązuje strój sportowy obuwie z niebrudzącą podeszwą.
◦ Każdy uczestnik turnieju objęty jest ubezpieczeniem  NNW.
◦ Za zachowanie osób nieletnich odpowiadają ich opiekunowie.
◦ Uczestnicy turnieju ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody wyrządzone  z własnej winy.
◦ Koszty przejazdu pokrywają uczestnicy turnieju.
◦ Każdy uczestnik zawodów akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na wykorzystywanie

i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku zgodnie  z celami zawartymi w załączniku nr 2 i 3.
◦ Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny.
◦ Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.

                     

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej „RODO”, informujemy, iż: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie, ul. Kusocińskiego 10, 83-140 Gniew, 

NIP: 5932408512, REGON: 192992449.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(ni) się skontaktować w sprawach ochrony danych 

osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem poczty elektronicznej: kontakt@gosirgniew.pl lub pisemnie na 

adres Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie, ul. Kusocińskiego 10, 83-140 Gniew.

3. Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w niżej wymienionym celu:

a. realizacji procesu rekrutacji i samego udziału w zawodach

b. zapewnienia realizacji Zasad Bezpieczeństwa podczas zawodów SZS organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego

szkół.

c. Wykorzystania wizerunku w zakresie wyrażonej zgody na publikację wizerunku.

4. Pana(ni) dane osobowe Administrator może udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa jak również podmiotom współpracującym w procesie realizacji umowy, podwykonawcom, czyli

podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu Pana(ni) danych osobowych, w tym w szczególności 

podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne itp.

5.  Pana(ni) dane osobowe przechowywane przez okres wymagany literą prawa lub do momentu odwołania zgody.

6. posiada Pan(ni) prawo do żądania od Administratora:

a) dostępu do Pana(ni) danych osobowych – w granicach art. 15 RODO, 



b) sprostowania Pana(ni) danych osobowych – w granicach art. 16 RODO, 

c) usunięcia Pana(ni) danych osobowych – w granicach art. 17 RODO, 

d) ograniczenia przetwarzania Pana(ni) danych osobowych – w granicach art. 18 RODO, 

e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało wykonane na 

podstawie zgody, przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator na tej właśnie podstawie przetwarzał Pana(ni) dane osobowe, 

przy czym brak zgody lub jej cofnięcie nie może powodować wobec Pana(ni) jakichkolwiek negatywnych konsekwencji,

f) prawo do przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.  

7. Przysługuje Panu(ni) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania Pana(ni) danych osobowych. 

8. Podanie przez Pana(nią) danych osobowych nie jest obowiązkowe ale jest niezbędne do udziału w zawodach realizowanych 

przez Administratora Danych.

9. Administrator nie przewiduje przekazywania Pana(ni) danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w 

rozumieniu RODO.

10. Pana(ni) dane nie będą profilowane.                                                                                             


