
R E G U L A M I N  

Amatorski Turniej Piłki Siatkowej 

28.10.2018 r.

1. Termin:

28.10.2018r. Hala Sportowa im. A. Grubby  przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich  1, 83-200 Starogard Gdański.

Planowane rozgrywki od godz. 9:00. (godzina rozpoczęcia uzależniona jest od ilości zgłoszonych zespołów).

2. Sposób przeprowadzenia turnieju:

  System gry "każdy z każdym"

  Gramy do dwóch wygranych setów, obowiązują przepisy PZPS

  Set  wygrywa  drużyna,  która  zdobędzie  25  punktów,  chyba,  że  wynik  wynosi  24  -  24,  wtedy  gramy

do momentu zdobycia przewagi dwóch punktów przez jedną z drużyn.

  W przypadku wyniku 2 - 2 w setach, rozgrywany jest tie break, który kończy się po zdobyciu 15-stego

punktu. 

3. Punktacja:

  za wygrane spotkanie 2 punkty, za przegrane 0 punktów, za walkower 0 (25:0),

 w pierwszej kolejności liczą się sety,

 jeżeli  jest  remis  to  liczymy  małe  punkty  -  lepszy  (wyższy)  stosunek  małych  punktów  -  zdobytych

do straconych pomiędzy zainteresowanymi zespołami,

  wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

4. Inne:

 Organizator nie zapewnia opieki medycznej na miejscu ( w stoliku sędziowskim dostępna jest wyposażona

apteczka).

 Wpisowe  za  zespół  wynosi  100  zł,  opłata  musi  zostać  dokonana  do  24  października  na  konto  Banku

Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim, nr konta:  95 8340 0001 2002 3010 6817 0001 tytułem: wpisowe

na turniej siatkówki + nazwa zespołu.

 Zgłoszenia zespoły przyjmowane są telefonicznie bądź e-mailowo.

- tel. 505 266 168 

- e-mail: imprezy@osir.com.pl

   - udział w turnieju można zgłaszać do 24 .10.2018 (środa) do godz. 15.00.

– system rozgrywek zależny będzie od ilości zgłoszonych zespołów

5 .  RODO

1. Administratorem  danych  osobowych  uczestników  imprezy  zawartych  w  formularzach  zgłoszeniowych,

dokumentacji  przebiegu  imprezy  /  zawodów  oraz  w  materiałach  audiowizualnych  z  przebiegu  imprezy   /

zawodów stanie się Organizator, tj. Ośrodek Sportu   Rekreacji - siedziba:                                              83-200

Starogard Gdański, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1. 

2. Celem przetwarzania tych danych będzie ich wykorzystanie: 

 w  zakresie  niezbędnym  do  organizacji  i  przeprowadzenia  zawodów  sportowych  /  rekreacyjnych,  zgodnie

z  przepisami  prawa  dotyczącymi  organizacji  imprez  sportowych  i  rekreacyjnych,  w  tym  ustawy  o  sporcie

oraz ustawy o kulturze fizycznej,

 zgodnie  z  prawnie  uzasadnionym  interesem  Administratora  Danych  polegającym  na  wykorzystaniu  danych

uczestników do ich obsługi  logistycznej i  administracyjnej,  stworzeniem warunków do zapewnienia pomocy

medycznej, jak też wykorzystaniu danych uczestników do nawiązania z nimi kontaktu w sprawach dotyczących

organizacji i przebiegu imprezy / zawodów.

mailto:imprezy@osir.com.pl


3. Dane osobowe uczestników mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym  w organizacji zawodów,

w  tym  ich  obsługi  administracyjnej,  informatycznej,  logistycznej,  zapewnienia  bezpieczeństwa  itp.  Do  tych

danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze,

informatyczne. 

4. Ośrodek Sportu i  Rekreacji  w Starogardzie Gdańskim, jako administrator  danych osobowych, przechowywał

będzie dane związane z organizacją,  przebiegiem i  obsługą administracyjną zawodów, w tym dane osobowe

ich  uczestników,  przez  okres  5  lat,  w  którym  mogą  ujawnić  się  ewentualne  roszczenia.  W  odniesieniu

do  przechowywania  danych  wobec  których  Ośrodek  dysponuje  zgodą  osoby  na  przetwarzanie  danych

w  określonym  celu  przechowywanie  zakończy  się  z  chwilą  wpływu  do  OSiR  w  Starogardzie  Gdańskim

informacji o wycofaniu przedmiotowej zgody, względnie po upływie 5 lat od momentu nieaktywności osoby

w kontaktach z naszym Ośrodkiem, w tym nieuczestniczenia w zawodach organizowanych przez OSiR.

5. Dane przetwarzane dla potrzeb określonych w ust. 3 pkt. 1-4 OSiR w Starogardzie Gdańskim przechowywał

będzie do momentu otrzymania sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, względnie po upływie 5 lat

od momentu nieaktywności osoby w kontaktach z naszym Ośrodkiem.

6. Deklarowany  okres  przechowywania  nie  dotyczy  danych  osób,  które  dobrowolnie  wyraziły  zgodę

Organizatorowi na:

 przetwarzanie danych w celach związanych z powiadamianiem ich o organizowanych w przyszłości imprezach

sportowych i warunkach uczestnictwa;

 publikację ich wizerunków w formie fotografii, jak też materiału wizyjnego nagranego przez Organizatora, w tym

informacji o osiągniętych przeze nich wynikach sportowych na stronie internetowej Organizatora;

 publikację  informacji  o  osiągniętych  przeze  nich  wynikach  sportowych  w  materiałach  i  wydawnictwach

firmowanych przez OSiRw Starogardzie Gdańskim:

7. Zgoda uczestnika na przetwarzanie dotyczących go danych może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonywał na podstawie

zgody przed jej wycofaniem.

Podmioty  będące  współorganizatorami  nie  mogą  przetwarzać  danych  osobowych  uczestników  w  celach  innych

niż  bezpośrednio  związane  z  organizacją  i  obsługą  imprezy,  chyba  że  współorganizator  dysponował  będzie

indywidualną, dobrowolną zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych w innym celu. 

8. Każdemu uczestnikowi zawodów przysługują uprawnienia w momencie rezygnacji z udziału w zawodach:

· dostępu do dotyczących danych oraz otrzymania ich kopii,

· sprostowania (poprawiania) danych,

· usunięcia danych, 

· do ograniczenia przetwarzania danych,

· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

· przenoszenia danych,

· wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

9. Uczestnicy  podają  dane  dobrowolnie,  przy  czym  ich  podanie  Organizatorowi  jest  warunkiem  koniecznym

wzięcia udziału w imprezie zawodach.

Organizator:

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1

83-200 Starogard Gdański

Tel: 533 236 148


