
 

 

Regulamin Mikołajkowego Turnieju Piłki 

Siatkowej Kobiet 2021 
 

1. ORGANIZATOR: 

◦ Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie  

 

2. CELE: 

◦ Popularyzacja gry w piłkę siatkową. 

◦ Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. 

◦ Popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji. 

 

3. TERMIN I MIEJSCE: 

◦ 04.12.2021, godzina 10:00 

◦ Hala Widowiskowo – Sportowa w Gniewie ul. Kusocińskiego 10 

 

4. UCZESTNICY:  

◦ Drużyna składa się od  6 do 12 zawodników. 

◦ Drużyna bioraca udział w turnieju uiszcza opłatę startową – 30 zł 

◦ Zgłoszenia drużyny należy dokonać w dniu turnieju wg wzoru, który stanowi załącznik Nr 1  
do regulaminu. 

◦ Zawodnicy zgłoszeni przez  jedną drużynę nie mogą występować w innej drużynie 

◦ Nie ustala się limitu wieku dla zawodników grających w turnieju. Jednocześnie organizator 
informuje, że drużyny, w których składzie występują niepełnoletni zawodnicy, winny wyznaczyć 

pełnoletniego opiekuna grupy.  

◦ 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. Zaświadczają o braku przeciwwskazań zdrowotnych do tego 
rodzaju aktywności sportowej oraz wypełnią Oświadczenia uczestnika przedsięwzięcia sportowego 

organizowanego przez GOSiR w Gniewie w związku z trwającym stanem epidemii. Wzór 
oświadczenia/zgody stanowi załącznik Nr 2  do niniejszego regulaminu. 

◦ Osoby pełnoletnie, które chcą wziąć udział w turnieju zobowiązane są do dostarczenia 

organizatorowi wypełnionej deklaracji udziału, w której zaświadczają, ze zapoznały się z 
regulaminem i nie mają przeciwskazań zdrowotnych do tego rodzaju aktywności sportowej oraz 
wypełnią Oświadczenia uczestnika przedsięwzięcia sportowego organizowanego przez GOSiR w 

Gniewie w związku z trwającym stanem epidemii. Wzór oświadczenia/zgody stanowi załącznik Nr 3  
do niniejszego regulaminu. 

◦ Pełnoletni opiekun grupy, w czasie trwania rozgrywek, sprawuje funkcję kapitana drużyny bądź jej 
trenera i jest on odpowiedzialny za:  

- bezpieczeństwo i odpowiednie zachowanie nieletnich zawodników jego drużyny,                  

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

◦ Każda drużyna ma pełnoletniego opiekuna Wzór stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego regulaminu. 

 



5. SYSYEM ROZGRYWEK: 

◦ Sposób przeprowadzenia rozgrywek uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn 

 

6. PRZEPISY GRY: 

◦ Obowiązujące przepisy PZPS 

 

7 . PUNKTACJA:  

◦ zwycięstwo 2:0 - 3 pkt 
◦ zwycięstwo 2:1 - 2 pkt 
◦ porażka 1:2 – 1 pkt 

◦ porażka 0:2, i walkower – 0 pkt 
◦ obustronny walkower – po 0 pkt 

 

8. KOLEJNOŚĆ MIEJSC: 

◦ O kolejność zespołów decyduje: 

▪  liczba zwycięstw 

▪ ilości  punktów. 

◦ W przypadku uzyskania równej liczby punktów o kolejności decyduje: 

◦ wynik bezpośredniego spotkania. 
◦ lepsza różnica setów(od zdobytych odejmujemy stracone), 
◦ lepszy stosunek małych punktów(zdobyte dzielimy przez stracone), 

W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły, przeprowadza się dodatkową 
punktację pomocniczą, między tylko zainteresowanymi drużynami i na tej podstawie ustala się kolejność, w 
przypadku uzyskania równej liczby punktów w punktacji pomocniczej przez dwie lub więcej drużyn stosuje się 

następujące zasady: 
◦ lepsza różnica setów(od zdobytych odejmujemy stracone), 

◦ lepszy stosunek małych punktów(zdobyte dzielimy przez stracone) 
 

9. NAGRODY: 

◦ I - III miejsce puchar i dyplom 
 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

◦ Sędzią głównym zawodów jest Pan Tomasz Ostrowski z którym można kontaktować się w sprawach 

turnieju pod nr 601-429-790 

◦ Każdego uczestnika turnieju obowiązuje strój sportowy obuwie z niebrudzącą podeszwą. 

◦ Zawodnik chcący wziąć udział w rozgrywkach zobowiązany jest do dostarczenia organizatorowi 

podpisanych stosownych zaświadczeń 

◦ Opiekun/Trener sprawuje nadzór nad drużyną i odpowiada za zachowanie uczestników  

◦ Każdy uczestnik turnieju objęty jest ubezpieczeniem  NNW 

◦ Uczestnicy turnieju maja obowiązek zapoznać się z regulaminem turnieju i przestrzegać go 

◦ Na terenie hali sportowej, na którym rozgrywany jest turniej obowiązuje całkowity zakaz spożywania 

alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych. 

◦ Uczestnicy turnieju ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody wyrządzone  z własnej 

winy 

◦ 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 oraz 4 

◦ Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny. 

◦ Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizatora 

 

 



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, że:  
1. Administratorem Pana(ni) 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 Pana(ni) danych osobowych oraz danych osobowych dziecka i realizacji Państwa 
praw pod następującym adresem poczty elektronicznej: biuro@gosirgniew.com lub pisemnie na 

adres: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie, ul. Kusocińskiego 10, 83-140 Gniew.  
3. Pana(ni) dane osobowe oraz dane osobowe Pana(ni) dziecka przetwarzane będą w celu: 

a. Udziału w zawodach – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na 

żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 
b. art. 6 ust. 1 lit a, art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z art. 11 ust. 1 ustawy 

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych,  

c. Spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w celach księgowych i 
podatkowych, rozpatrywanie reklamacji, obsługi gwarancyjnej – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO, 
d. Promocji i reklamy – zgodnie z art.. 6 ust 1 lit a RODO - w zakresie udzielonej zgody na 

publikację wizerunku,  
e. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  

4. Odbiorcami Pana(ni) danych osobowych oraz danych osobowych Pana(ni) dziecka będą osoby lub 
podmioty, którym dane zostają udostępnione w celu umożliwienia uczestnictwa w przedsięwzięciu 

sportowym. W sytuacji wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego Pana(ni) dane osobowe zawarte w 
formularzu zostaną udostępnione GIS oraz właściwym ze względu na miejsce zamieszkania stacjom 
sanitarno-epidemiologicznym.  

5. Nie przewidujemy przekazywania Pana(ni) danych oraz danych osobowy Pana(ni) dziecka do państwa 

trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 
6. Pana(ni) dane osobowe oraz dane osobowe Pana(ni) dziecka będą przechowywane przez okres 

wymagany prawem oraz do momentu odwołania zgody w zakresie danych, dla których została 

wyrażona zgoda. Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do udziału w zawodach.  
7. W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych oraz danych osobowych Pana(ni) dziecka decyzje nie 

będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. 
8. Posiada Pan(ni) prawo do:  

✓ żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO, 
✓ ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,  
✓ żądania usunięcia – w granicach art. 17 RODO, 
✓ lub ograniczenia czynności przetwarzania – w granicach art. 18 RODO, 
✓ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach art. 21 RODO,  
✓ przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii – w granicach art. 20 RODO.  

9. Przysługuje Panu(ni) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  
10. Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce Prywatności dostępnej w 

naszej placówce oraz na naszej stronie internetowej pod linkiem: https://gosirgniew.com/polityka-
prywatnosci 

 

 

 

 

 


