
REGULAMIN 
XI  Turnieju Piłki Nożnej Zakładów Pracy i Jednostek Budżetowych  

z okazji Święta Niepodległości  
 

I. ORGANIZATOR 
1. Organizatorem XI Turnieju Piłki Nożnej Zakładów Pracy i Jednostek Budżetowych z okazji Święta Niepodległości jest 

Ośrodek  Sportu i Rekreacji. 
2. Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry. 

Natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób i wynikające z tego powodu 
wypadki, oraz skutki wypadków w czasie gry każdego zawodnika.  

3. Zawodnicy grają na własną odpowiedzialnośd. OSiR nie zapewnia opieki medycznej. Apteczka znajduje                            
się u organizatora. 

4. Na podstawie podpisanego oświadczenia zawodnik zostaje dopuszczony do gry. 
5. Drużyny zgłoszone do turnieju załatwiają we własnym zakresie sprawy związane z ubezpieczeniem zawodników.  
 
II. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ROZGRYWEK 
1. Turniej rozegrany zostanie w sobotę  10 listopada 2018 r.  na Miejskiej Hali Sportowej im. G. Podolskiego przy   ul. 

Hallera 19 A 
2.  Rozpoczęcie gier o godz. 9.00.  
3. W turnieju planujemy udział 10 zespołów.  
4. Czas gry zależny od ilości zgłoszonych drużyn, na mecz przewidujemy około 15 min. z 2 min przerwą.  
5. Obowiązują przepisy PZPN. 

III. ZAWODNICY 
1. Zespół może zgłosid maks. 12 zawodników. Zawodnik z drużyny A nie może grad w drużynie B.  
2. Listę zgłoszeniową zespołu należy złożyd w dniu zawodów, złożona lista jest ostateczną i tylko znajdujący                              

się na niej zawodnicy mogą grad w poszczególnych meczach.  
3. Do listy zgłoszeniowej należy dołączyd podpisane „oświadczenie uczestnika imprezy”. 
4. Zgłoszenia przesyłamy na e-maila: imprezy@osir.com.pl bądź telefonicznie:  

- Aleksandra Romaoska, 606 349 753 
W zgłoszeniu podajemy: nazwę zespołu, imię i nazwisko, kontakt tel. oraz e-mail. 

5. Wpisowe za zespół wynosi 200 zł, które trzeba przelad na konto OSiR, BANK SPÓŁDZIELCZY  w Starogardzie 
Gdaoskim, nr: 95 8340 0001 2002 3010 6817 0001 

6. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia: 5 listopada 2018 r. (poniedziałek). 
7. Stroje sportowe -  Drużyna musi posiadad jednakowe stroje z numerami na koszulkach, jak  i również obuwie 

zmienne. 
8. Ilośd zawodników  - Zespoły przystępują do gry w składzie pięcioosobowym 

(czterech zawodników + bramkarz).  
 

IV. PUNKTACJA 
1. Zwycięstwo 3 pkt., remis 1 pkt., porażka 0 pkt., 
2. O kolejności miejsc decyduje kolejno:  

a) większa liczba zdobytych punktów 
b) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów: 

 większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami  
(bezpośredni mecz/-e), 

 korzystniejsza, dodatnia, różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

 lepsza różnica bramek w całym turnieju, 
c) jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzid rzuty karne między 
zainteresowanymi zespołami. 

 
V.  NAGRODY 

1. Dla zespołów – puchary. Dla wyróżnionych zawodników upominki. 

VI.  INNE 

6. Słodki poczęstunek dla wszystkich.  
7. Sędziowanie – sędziowie PZPN. 
8. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 
9. Wręczenie nagród ok. 15-ej. 
10. Spory rozstrzyga organizator i kapitanowie zespołów. 
11. Osoba do kontaktu:   606 349 753 Aleksandra Romaoska imprezy@osir.com.pl  
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VII. FRAGMENT REGULAMINU DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych uczestników imprezy zawartych w formularzach zgłoszeniowych, 
dokumentacji przebiegu imprezy oraz w materiałach audiowizualnych z przebiegu imprezy stanie się Organizator, tj. 
Ośrodek Sportu i Rekreacji - siedziba: 83-200 Starogard Gdaoski, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1.  
 

2. Celem przetwarzania tych danych będzie ich wykorzystanie:  

 w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia zawodów sportowych , 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. 
 

3. Dane osobowe uczestników mogą zostad udostępnione podmiotom współpracującym w organizacji zawodów, w 
tym ich obsługi administracyjnej, informatycznej, logistycznej, zapewnienia bezpieczeostwa itp. Do tych danych 
mogą też mied dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, 
informatyczne. Wykaz podmiotów tej kategorii dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacjiw 
Starogardzie Gdaoskim, dostępnej pod adresem http://osir.com.pl, w zakładce „OCHRONA DANYCH 
OSOBOWYCH”.  
 

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdaoskim, 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 ujawnid się ewentualne roszczenia. W odniesieniu do 
przechowywania danych wobec których Ośrodek dysponuje zgodą osoby na przetwarzanie danych w określonym 
celu przechowywanie zakooczy się z chwilą wpływu do OSiR w Starogardzie Gdaoskim 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.   
Dane przetwarzane dla potrzeb określonych w ust. 3 pkt. 1-4 OSiR w Starogardzie Gdaoskim 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. 

 
5. 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 OSiR w Starogardzie Gdaoskim: 

Zgoda uczestnika na przetwarzanie dotyczących go danych może byd wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody 
nie wpływa na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonywał na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. 
 

6. Podmioty będące współorganizatorami nie mogą przetwarzad 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.  
 

7. Każdemu uczestnikowi imprezy / zawodów przysługują uprawnienia: 

 dostępu do dotyczących mnie 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. 
 

8. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, przy czym ich podanie Organizatorowi jest warunkiem koniecznym wzięcia 
udziału w imprezie zawodach. 

 


