
R E G U L A M I N 

XII Mikołajkowe Granie z Decathlon 

 Turniej Piłki Siatkowej 

8-9.12.2018r. 

 
I. Termin i miejsce: 

 8.12.2018r. (sobota) kategoria mieszana 

Miejsce rozgrywek:  

Miejska 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) 

 

 9.12.2018r. (niedziela) kategoria kobiet i mężczyzn  

Miejsce rozgrywek:  

Hala Sportowa – Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Jana Sobieskiego 6, 83-200 Starogard Gdański  

Planowane rozgrywki: 

 od godz. 8:30  (godzina rozpoczęcia uzależniona jest od ilości zgłoszonych zespołów). 

 

II. Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia przyjmowane są  wyłącznie drogą mailową na adres imprezy@osir.com.pl do piątku  30 listopada do 

godz. 15:00. 

2. Zgłoszenie musi zawierać: rodzaj kategorii, nazwę drużyny, imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz numer 

telefonu. 

3. Od momentu dokonania zgłoszenia drużyna ma 24 godziny na uiszczenie opłaty wpisowego i przesłanie 

potwierdzenia przelewu (w przeciwnym razie drużyna jest skreślana z listy zgłoszeniowej).  

4. Tylko spełnienie tych dwóch warunków: zgłoszenie drogą elektroniczną oraz okazanie  potwierdzenia  uiszczenia 

opłaty uważa się za pełne zgłoszenie i umożliwia uczestnictwo w turnieju.  

5. O kolejności zgłoszeń decyduje uiszczenie opłaty (potwierdzenie przelewu). 

6. Wpisowe za zespół wynosi 130 zł. Opłata musi zostać uiszczona w ciągu 24h od zgłoszenia na konto Banku 

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

tytułem: wpisowe Mikołajkowe Granie +kategoria + nazwa zespołu.  

7. Organizator nie zwraca wpisowego w przypadku rezygnacji zespołu.  

8. Obowiązują limity zgłoszeń: 

Kategoria Mieszana (sobota) 12 zespołów 

Kategoria Mężczyzn (niedziela) 12 zespołów 

Kategoria Kobiet  (niedziela) 6 zespołów 

9. Dana kategoria zostanie utworzona w momencie zgłoszenia się co najmniej 4 zespołów. 

10. W turnieju może wziąć udział osoba, która najpóźniej do 8 grudnia 2018r. ukończy 16 lat (urodzona przed 

8.12.2002r.). 

11. Każdy niepełnoletni uczestnik turnieju musi przedstawić „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o 

zdolności i braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do wzięcia udziału w "Mikołajkowym Graniu”. 

 

III. Sposób przeprowadzenia turnieju: 

1.  System gry dostosowany do ilości zgłoszonych zespołów.  

2. Obowiązują przepisy PZPS. 

3.  Mecze będą rozgrywane: 
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- w grupach jeden set do 25 punktów i dwóch punktów przewagi,  

- w meczach ćwierćfinałowych, półfinałowych i finałowych 2 sety do 21 punktów  

  i 2 punktów przewagi,  

trzeci set tie – break do 15 punktów i dwóch punktów przewagi.  

4. Do ćwierćfinału bądź półfinału przechodzą dwa zespoły z grupy. 

 

IV. Punktacja: 

 Wygrane spotkanie 2 punkty 

 Przegrane spotkanie 0 punktów 

 Walkower 0 (25:0) 

O kolejności zespołów  decydują kolejno: 

1. Większa liczba zdobytych (dużych) punktów. 

Jeżeli dwie lub więcej drużyn mają równą liczbę punktów, o kolejności zgłoszeń decyduje: 

1. Większy stosunek „małych punktów” pomiędzy wszystkimi zespołami. 

 

V. Organizacyjne: 

1. Zawodnik z drużyny A nie może występować w drużynie B, w tej samej kategorii.   

2. Drużyna składa się z 6 zawodników/zawodniczek + 1 rezerwowy.  

3. W kategorii mieszanej obowiązuje skład 3 kobiety + 3 mężczyzn + 1 rezerwowy. 

4. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

5. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 

6. Organizator nie zabezpiecza opieki pielęgniarskiej, apteczka dostępna u organizatora. 

7. Na rozgrywki Turnieju organizator zapewnia 4 szatnie tylko na potrzeby przebierania, zawodnicy sami 

zabezpieczają rzeczy.  Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. 

8. Na kapitanie zespołu spoczywa obowiązek sprawdzenia obuwia wszystkim zawodnikom w zespole.   

9. Kapitanowie zespołów odpowiadają za porządek i stan techniczny w szatniach oraz na obiekcie.   

10. Na terenie sali i widowni zabrania się spożywania napoi alkoholowych. 

11. Dwa walkowery dyskwalifikują zespół. 

12. Zespół zostaje zdyskwalifikowany za nieprzepisowe zachowanie zawodników  na podstawie decyzji kolegium, w 

skład którego wchodzą kapitanowie zespołów.   

13. Zespół zobowiązany jest zgłosić się 10 minut przed meczem u sekretarza zawodów. 

14. Organizator ma prawo zmienić system rozegrania finałów. 

15. Zawodnik grający w I i II lidze nie ma prawa startu w turnieju, weryfikacja w dniu zawodów.   

16. Zawodnicy podczas turnieju otrzymają posiłek regeneracyjny około godziny 12:00. 

 

VI. Nagrody 

1. Zespoły zajmujące miejsca na podium otrzymują: pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe.  

2. Organizator zapewnia 7 regulaminowych nagród.  

3. Zespół zajmujący IV miejsce w kat. mieszanej, kobiet i mężczyzn otrzyma nagrodę pocieszenia.   

4. Organizator przyznaje nagrody indywidualne dla najlepszego zawodnika, zawodniczki w kat. mężczyzn, kobiet i 

mieszanej.  

5. Losowanie nagród  odbędzie się każdego dnia po wręczeniu wszystkich nagród regulaminowych. Warunkiem 

udziału w losowaniu jest wypisanie kuponu konkursowego  

VII. Ochrona danych osobowych: 

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 

i 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. 

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. Wykaz podmiotów tej kategorii 

dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacjiw Starogardzie Gdańskim, dostępnej pod adresem 

http://osir.com.pl, w zakładce „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH”.  

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.   

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. 

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 

OSiRw Starogardzie Gdańskim: 

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. 

6. 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.  

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. 

 

VIII. Więcej informacji pod numerem telefonu + 48 606 349 753 – Aleksandra Romańska -  Dział Organizacji 

Imprez OSiR Starogard 

IX. Organizator : Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, 83-200 Starogard 

Gdański  sekretariat, tel. 533 236 148 osir@osir.com.pl  
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