
REGULAMIN  
TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ MĘŻCZYZN

1. CEL   

- promocja  aktywnego  spędzania  czasu  wolnego 

- organizacja  współzawodnictwa  sportowego

- propagowanie  dyscypliny  sportowej 

2. ORGANIZATORZY

- MOSiR Piekary Śląskie

3. CZAS  I  MIEJSCE
-     6 czerwca 2020 r. (sobota) godzina 1000

-     boiska do siatkówki plażowej, Piekary Śląskie ul. Olimpijska 3

4. UCZESTNICY i ZAPISY: 
 w turnieju mogą uczestniczyć  mężczyźni   po ukończeniu 16 roku życia zorganizowani 

w drużyny dwuosobowe, przy czym zawodnik który rozegrał w danej
drużynie jedno spotkanie nie może grać w innym zespole
- zapisy przyjmowane są do dnia 5 czerwca 2020r. (piątek) do godz. 15 30 w Dziale    
     Promocji i Sportu MOSIR pod nr tel 32 768-10-10 lub poprzez wysłanie maila do dnia 5 
czerwca 2020r. do godz. 15 30 na adres
              sportpiekary@mosir.piekary.pl lub sportpiekary@interia.pl

5. ZASADY  WSPÓŁZAWODNICTWA:
- system gier podany będzie po zakończeniu zapisów         
- mecz może zostać zweryfikowany „walkowerem”, jeżeli drużyna nie stawiła się na mecz lub

gdy grał nieuprawniony zawodnik.
    
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek w zależności od ilości 
zgłoszonych zespołów.

6.SĘDZIOWIE:
    -    sędziów rozgrywek zabezpieczenia organizator

  
7. NAGRODY:
- puchary  dla najlepszych  drużyn

8. UBEZPIECZENIE 
 drużyny ubezpieczają się we własnym zakresie

9. SPRAWY  ORGANIZACYJNE:

mailto:sportpiekary@mosir.piekary.pl


-      koszty przejazdu, ubezpieczenia NNW i inne koszty organizacyjne pokrywają zainteresowane 
drużyny.
-   w  przypadkach  spornych  lub  nie  objętych  regulaminem  decyzję  podejmuje  upoważniony
przedstawiciel organizatorów.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

1. Dane osobowe uczestników „Turnieju Siatkówki Plażowej” 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 w zawodach 
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 zawodach. 
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. 


