
Regulamin Turnieju Tenisa Ziemnego 
 

OSIR OPEN’2021 
 

I. TERMIN I MIEJSCE  
 

Turniej odbywać się będzie się na kortach OSiR-u - ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 (stadion) 
 

I OSiR OPEN 29-30.05.2021 

II OSiR OPEN 05-06.06.2021 

III OSiR OPEN 26-27.06.2021 

IV OSiR OPEN 10-11.07.2021 

V OSiR OPEN 24-25.07.2021 
 
 

II. ORGANIZATOR 
 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim. 
 

III. ZGŁOSZENIA 
1. w sobotę w dniu turnieju o godz. 9:00, 
2. za zgłoszenie uważa się uregulowanie wpisowego oraz pisemną akceptację regulaminu na liście 

zgłoszeniowej, 
3. zawodnicy poniżej 18 roku życia zobowiązani są złożyć pisemną zgodę rodzica. 
 

IV. PRAWO STARTU 
 

1. Wszyscy chętni gotowi do gry od 10-tego roku życia. 
 

V. WPISOWE 
 

• 20  zł / 1 turniej - młodzież (do 18 roku życia), 
• 30  zł / 1 turniej - dorośli (powyżej 18 roku życia), 

 
W ramach wpisowego zawodnik utrzymuje wodę, baton energetyczny/owoc  
 

VI. PUNKTACJA 
 

1. Trzeba wziąć udział w minimum 3 turniejach OSiR OPEN, 
2. Zawodnikowi zliczają się punkty z 3 najlepszych turniejów, 
3. W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez 2 lub więcej tenisistów, o lepszej lokacie na liście 

decydować będzie tzw. „wyższość miejsc”, 
4. Punktacja za miejsca: 

 
I – 80, II – 70, III – 60, IV - 56, V - 53, VI - 50, VII - 48, VIII - 46, IX -44, X - 42, XI - 40, XII - 39, XIII - 38, XIV - 37, 
XV - 36, XVI - 35 itd. 
 

VII. NAGRODY 
 

1. W klasyfikacji generalnej po V turniejach za zajęcie od I do III miejsca statuetki oraz dyplomy. 
 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. nie można przekładać meczów bez zgody Organizatora, 
2. w I rundzie, gry toczą się do dwóch wygranych setów, przy stanie 1:1, gramy super tie-break do 10 punktów, 
3. zawodnik, aby liczył się w klasyfikacji turniejów ma obowiązek grać o miejsca  w wyznaczonym terminie przez 

organizatora, 
4. brak wpisowego jest równoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika, 
5. warunkiem udziału w rozgrywkach jest dopełnienie formalności zgłoszeniowych (opłata startowa i akceptacja 

regulaminu), 



6. 15 minut spóźnienia walkower, 
7. zawodnicy są proszeni o stawianie się na mecz 30 minut przed planowanym rozpoczęciem gry, 
8. rozgrzewka nie może trwać dłużej niż 5 minut, 
9. przegrany sędziuje następny mecz na tym samym korcie, 
10. pierwsze spotkania sędziują osoby, których mecz będzie kolejnym, 
11. wszystkie mecze muszą odbyć się w terminach wyznaczonych przez Organizatora, w przypadku brzydkiej 

pogody organizator wyznaczy nowy termin turnieju, 
12. organizator nie zabezpiecza opieki medycznej, 
13. organizator zapewnia piłki meczowe, 
14. każdy zawodnik przystępuje do rozgrywek dobrowolnie i ponosi odpowiedzialność za poniesione kontuzje w 

czasie gry, czy zniszczony sprzęt. W przypadku osób niepełnoletnich ta odpowiedzialność przechodzi na ich 
opiekunów, 

15. Zawodnicy oświadczają, że są zdrowi i nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju, 
16. zawodnicy są zobowiązani podać wynik organizatorowi telefonicznie: 

tel. 505 266 168  
17. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią Oświadczenia COVID 

19. 
18. Uczestnik imprezy jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących wytycznych dotyczących 

reżimów sanitarnych w kraju; w tym do zasady zachowania minimum dwóch metrów od innych uczestników. 
19. Uczestnik imprezy ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej, które 

powinny być stosowane zgodnie z aktualnymi przepisami sanitarnymi. 
20. Każdy uczestnik zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej w czasie pobytu na imprezie                                 

(w odniesieniu do aktualnych obostrzeń)  
21. Przed wejściem na miejsce imprezy należy zdezynfekować ręce. 
22. Uczestnik jest zobowiązany do wykonywania poleceń organizatorów. 

 
  

 
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

ADMINISTRATOR: 
Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Olimpijczyków, 83-200 Starogard 
Gdański, tel: 533 236 148; email osir@osir.com.pl (dalej jako: OSiR). 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: 
iod.jednostki@um.starogard.pl 

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: 
Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach: 

1. Zapisania uczestnika na zajęcia lub wydarzenia sportowe oraz ich realizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub 
do podjęcia działań przed zawarciem umowy), 

2. Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej Administratorowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego  względem uczestników oraz organów 
publicznych sprawujących nadzór nad działalnością statutową OSiR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO* 
(przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w 
związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawami dotyczącymi kultury fizycznej 
(wykorzystanie danych uczestników do ich obsługi logistycznej i administracyjnej, stworzenia warunków do 
zapewnienia pomocy medycznej, jak też nawiązania z nimi kontaktu w sprawach dotyczących organizacji i 
przebiegu imprezy/zawodów. 

3. Prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi 
jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań 
podatkowych oraz innych przepisów dotyczących podatków. 

4. Ściągania należności na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w zw. z przepisami o samorządzie gminnym, kodeksem 
postępowania cywilnego, przepisami o finansach publicznych oraz innymi ustawami obligującymi 
administratora danych do dbania o swój wizerunek, mienie oraz finanse. 



5. Obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest 
niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami 
obligującymi administratora do dbania o swój wizerunek  
i mienie, w tym ustawą o samorządzie gminnym, przepisami dotyczącymi finansów publicznych, kodeksem 
postępowania cywilnego. 

6. Rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne 
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora). 

7. Publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e 
RODO*. 

8. W wymagających tego przypadkach Administrator  ubiegał będzie się o wyrażenie przez uczestników zgody na 
przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody 
przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ewentualne wycofanie zgody nie wpłynie na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator  dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 
ODBIORCY DANYCH: 
OSiR będzie przekazywać dane osobowe dostawcom  usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego 
organizację imprezy/zawodów, dostawcom usług hostingu strony internetowej, poczty elektronicznej. Do tych danych 
mogą mieć również dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy prawnicze, informatyczne. 

CZAS PRZETWARZANIA: 
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez następujący okres: 

1. w celu zapisania uczestnika na zajęcia/wydarzenia sportowe – przez okres  2 lat. 

2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych- 5 lat od momentu zakończenia 
zawodów, 

3. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym 
powstał obowiązek podatkowy, 

4. w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności, 
5. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia zajęć/wydarzeń sportowych, 
6. w celu rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków- 1 rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku, 
7. w celu publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników- 2 lat od zakończenia 

zajęć/wydarzeń sportowych. 

Deklarowany okres przechowywania nie dotyczy danych osób, które wyraziły zgodę Administratorowi na: 

1. przetwarzanie danych w celach związanych z powiadamianiem ich o organizowanych w przyszłości imprezach 
sportowych i warunkach uczestnictwa; 

2. publikację ich wizerunków w formie fotografii, jak też materiału wizyjnego nagranego przez Administratora, w 
tym informacji oski osiągniętych przeze nich wynikach sportowych na stronie internetowej Administratora oraz 
organu prowadzącego OsiR tj. Gminy Miejskiej Starogard Gdański; 

• publikację informacji o osiągniętych przez nich wynikach sportowych w materiałach i wydawnictwach 
firmowanych przez OSiR w Starogardzie Gdańskim 

TWOJE PRAWA: 
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*: 

• Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
• Prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
• Prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
• Prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych 
• Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO*), 
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu uczestniczenia w imprezie/zawodach 
organizowanych przez OsiR. 

* Mowa o 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 
 



IX. KONTAKT 
 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Olimpijczyków Stargardzkich 1 
83 – 200 Starogard Gdański 
Tel. (+48) 533 – 236 – 148 
www.osir.com.pl 
 


