
RREEGGUULLAAMMIINN    
Niepodległościowego Turnieju Piłki Nożnej  

o Puchar Dyrektora MOSIR Piekary Śląskie 

 

 

1. CEL     
- promocja  aktywnego  spędzania  czasu  wolnego  

- organizacja  współzawodnictwa  sportowego 

 

2. ORGANIZATORZY 

- MOSiR Piekary Śląskie 

 
 

3. CZAS  I  MIEJSCE 
-  niedziela 14 listopada 2021r. - Hala Sportowa MOSiR przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 – 

 godz.9
00

 

 

4. UCZESTNICY: 
 w turnieju mogą zagrać osoby, które ukończyły 16 lat oraz ich stan zdrowia pozwala na 

udział w zawodach sportowych.  
 

 

5. ZASADY  WSPÓŁZAWODNICTWA: 

- współzawodnictwo przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami i przepisami  gry  w  piłkę  

nożną halową 

- grająca drużyna to  4 zawodników w polu + bramkarz, ilość zawodników rezerwowych 

dowolna, 

- czas trwania meczu uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn.  

- zmiany  systemem hokejowym  

- system rozgrywek uzależniony będzie od ilości drużyn, przedstawiony zostanie wraz  

z harmonogramem po zamknięciu listy uczestników.  

. 

6.SĘDZIOWIE: 
    -    sędziów rozgrywek zabezpieczenia organizator 

   

7. NAGRODY: 

- puchary  dla najlepszych  drużyn 

 
 

8. UBEZPIECZENIE  
-     zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie 

 

9.   SPRAWY  ORGANIZACYJNE: 

- w  przypadkach  spornych  lub  nie  objętych  regulaminem  decyzję  podejmuje  

upoważniony  przedstawiciel  organizatora 

- informacje i zgłoszenia telefonicznie - numer 32 768-10-10  
 
Ochrona danych osobowych:  

 

1. Dane osobowe uczestników  będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w 



rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 

1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 

922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi 

obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. 

2.Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

3.Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 

6 ust. 1 lit b) RODO –realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału  stanowi 

zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit.  

a) RODO –dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. 

4.Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia 

danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie 

danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w imprezie. 

5.Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 

na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej 

może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora. 

6.Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z 

udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z 

nazwą miejscowości, w której zamieszkuje -w każdy sposób, w jaki publikowany lub 

rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i 

nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której 

zamieszkuje, na liście startowej  zawodów w Piekarach Śląskich oraz w wynikach zawodów 

publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania zawodów w Piekarach Śląskich. 


