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REGULAMIN CYKLU TURNIEJÓW TENISA ZIEMNEGO  

OSIR OPEN ’2022  

    I.          TERMIN I MIEJSCE 

1. Turniej odbywać się będzie się na kortach OSiR: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim 

 ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 

83-200 Starogard Gdański 

 

2. Terminy turniejów: 

• I OSiR OPEN    28-29.05.2022 

• II OSiR OPEN   04-05.06.2022 

• III OSiR OPEN  25-26.06.2022 

• IV OSiR OPEN  09-10.07.2022 

• V OSiR OPEN   23-24.07.2022 

   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 na udział w turnieju. 

 IV.          PRAWO STARTU 

Wszyscy chętni gotowi do gry od 10. 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 i inne opcjonalnie. 

 

 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. 
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   VII.          NAGRODY 

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), 15 minut spóźnienia uznawane jest jako walkower. 

6. Zawodnicy są proszeni o stawianie się na mecz 30 minut przed planowanym rozpoczęciem gry. 

7. Rozgrzewka nie może trwać dłużej niż 5 minut. 

8. Przegrany sędziuje następny mecz na tym samym korcie. 

9. Pierwsze spotkania sędziują osoby, których mecz będzie kolejnym. 

10. Wszystkie mecze muszą odbyć się w terminach wyznaczonych przez Organizatora, w przypadku 

brzydkiej pogody organizator wyznaczy nowy termin turnieju. 

11. Organizator nie zabezpiecza opieki medycznej. 

12. Organizator zapewnia piłki meczowe. 

13. 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. 

14. Zawodnicy oświadczają, że są zdrowi i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju. 

15. Zawodnicy są zobowiązani podać wynik organizatorowi telefonicznie: tel. 505 266 168. 

16. Uczestnik jest zobowiązany do wykonywania poleceń organizatorów. 

 

IX. 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   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. 

 

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 
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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 OSiR w 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. 

8. 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. 

 

9. 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. 

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

wzięcia udziału w imprezie zawodach. 

  

XI. KONTAKT 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 

ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 

83 – 200 Starogard Gdański 

Tel. (+48) 533 – 236 – 148 

www.osir.com.pl 

 

http://www.osir.com.pl/

