
REGULAMIN 

Amatorskich Otwartych Mistrzostw Węgorzewa w Tenisie Ziemnym 

w grze pojedynczej i podwójnej  

Węgorzewo, 19 – 20.06.2021 r. 

 

I. Cel 

Popularyzacja tenisa ziemnego i stworzenie warunków do sportowej rywalizacji. Wyłonienie Mistrza Węgorzewa 

 

II. Organizator 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie 

 

III. Współorganizator 

 Towarzystwo Sportowe Kormoran Węgorzewo 

 

IV. Termin i miejsce 

19.06.2021 r. – gra pojedyncza  

- weryfikacja zawodników od godziny 9:00 (korty tenisowe przy ul. Bema 12) 

- rozpoczęcie zawodów w godzinach 9:30 – 10:00. 

- korty tenisowe przy ul. Generała Józefa Bema 12 – kategoria Open kobiet i mężczyzn/ewentualnie dodatkowo 

korty w parku Helwinga lub w Ośrodku Wypoczynkowym „Piękny Brzeg” lub przy Szkole Podstawowej nr 2 przy 

ul. Kraszewskiego/ 

- korty tenisowe przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Kraszewskiego  (faza eliminacyjna) –  kategoria 45+, 60+, 

mecze finałowe korty tenisowe przy ul. Bema 12 lub przy Szkole Podstawowej nr 2 lub w Ośrodku 

Wypoczynkowym „Piękny Brzeg”; 

- organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca rozegrania meczów gry pojedynczej. 

20.06.2021 r. – gra podwójna 

- weryfikacja zawodników od godziny 9:00 (korty tenisowe przy ul. Bema 12) 

- rozpoczęcie zawodów w godzinach 9:30 – 10:00. 

- korty tenisowe przy ul. Generała Józefa Bema 12 w Węgorzewie 

 

V. Kategorie wiekowe 

VI. Gra pojedyncza kobiet (19.06.2021 r.): 
VII. - Open 

VIII.  

IX. Gra pojedyncza mężczyzn (19.06.2021 r.): 
X. - Open 

XI. - 45 i starsi 
XII. - 60 i starsi 

XIII.  
Gra podwójna (20.06.2021r.): 
- Open (bez względu na płeć) 

XIV.  
Poszczególne kategorie zostaną rozegrane tylko w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób. 

 

VI. Liczba miejsc 

16 osób Open Mężczyzn (gra pojedyncza) 

12 osób Open Kobiet (gra pojedyncza) 

12 osób  45+ (gra pojedyncza) 

12 osób 60+ (gra pojedyncza) 

16 par (gra podwójna) 

 

 

VII. Uczestnictwo 

W turnieju mogą brać udział zawodnicy amatorzy, którzy: 

- nie byli klasyfikowani na listach PZT (zgodnie z Regulaminem Programu SiA PZT z dnia 1 lipca 2020 roku) 

- opłacili wpisowe 

- każdy uczestnik musi posiadać dokument tożsamości (weryfikacja zawodnika)  

- niepełnoletni:  rocznikowo mają 15 lat za zgodą rodziców, opiekunów prawnych (oświadczenie organizatora – 

załącznik regulaminu) 



- obowiązujący ubiór uczestnika podczas zawodów – kompletny. 

- każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do kulturalnego zachowania podczas całej imprezy sportowej – 

Organizator za nieprzestrzeganie, udziela upomnienia uczestnikowi: 

- pierwsze i drugie upomnienie słowne, 

- trzecie upomnienie – vo lub dyskwalifikacja. 

W  grze pojedynczej zawodnicy mogą brać udział tylko w jednej kategorii wiekowej 

 

VIII. Zapisy 

Do 17.06.2021 r. tel. 87 428 52 34, 507 049 845, 

email : zapisy@osir.wegorzewo.pl 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Debel – w przypadku wolnych miejsc zgłoszenia będą przyjmowane w dniu 20 czerwca 2021 roku u organizatora 

/korty tenisowe przy ul. Bema 12/. 

IX. Wpisowe 

Osoby niepełnoletnie zwolnione z wpisowego. 

60 zł (gra pojedyncza) - przyjezdni 

30 zł (gra pojedyncza) - miejscowi  (Powiat Węgorzewski) 

30 zł od zawodnika (gra podwójna) – przyjezdni 

20 zł od zawodnika (gra podwójna) – miejscowi (Powiat Węgorzewski) 

 

X. System rozgrywek 

➢ Ustala organizator w zależności od ilości zgłoszonych zawodników, par. 

➢ W przypadku gry „każdy z każdym: 

O miejscach w tabeli decyduje kolejno: 

• liczba zdobytych punktów, 

• korzystniejsza różnica setów we wszystkich spotkaniach, 

• większa liczba zdobytych setów we wszystkich spotkaniach, 

• korzystniejsza różnica małych punktów (gemów), 

• korzystniejsza różnica setów między zainteresowanymi zawodnikami (mała tabela), 

• wynik bezpośredniego spotkania. 

➢ Rozstawienie i losowanie zawodników, par ustala organizator po zamknięciu zapisów  

➢ Zawodnik wygrywa walkowerem jeżeli: 

- przeciwnik odmawia udziału w grze, 

- przeciwnik swoim postępowaniem uniemożliwia rozegranie meczu, 

- przeciwnik w przeciągu 10 minut po wyznaczonym terminie nie stawił się na boisku, 

➢ Kort do gry wyznacza organizator, odmowa gry na wskazanym korcie skutkuje walkowerem lub wykluczeniem z 

turnieju. 

 

XI. Nagrody 

Pieniężne, puchary lub statuetki. 

Kategoria Open Mężczyzn: I miejsce 600 zł, II miejsce 400zł, III 200 zł; 

Kategoria Open Kobiet: I miejsce 600 zł, II miejsce 400zł, III 200 zł; 

Kategoria 45 +: I miejsce 300 zł, II miejsce 200 zł, III miejsce 100 zł; 

Kategoria 60+: I miejsce 300 zł, II miejsce 200 zł, III miejsce 100 zł; 

Kategoria gra podwójna Open: I miejsce 500 zł, II miejsce 300, III miejsce 200 zł; 

Najlepszy Węgorzewianin Open – 200 zł (najwyżej sklasyfikowany zawodnik powiatu węgorzewskiego); 

Najlepsza Węgorzewianka Open – 200 zł (najwyżej sklasyfikowana zawodniczka powiatu węgorzewskiego); 

Najlepszy Węgorzewianin +45 - 100 zł (najwyżej sklasyfikowany zawodnik powiatu węgorzewskiego); 

Najlepszy Węgorzewianin +60 - 100 zł (najwyżej sklasyfikowany zawodnik powiatu węgorzewskiego). 

 

Wysokość nagród finansowych może ulec zmianie. 

 

Sponsorem nagród finansowych jest firma Abakus z Gdyni 

 

XII. Postanowienia końcowe 

- Weryfikacja zawodników 19.06.2021 r. od 9:00 (gra pojedyncza), w grze  podwójnej 20.06.2021 r. od godz. 9:00 

w Biurze Zawodów ulokowanego przy ul. Bema 12, 

mailto:zapisy@osir.wegorzewo.pl


- We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek decyduje organizator turnieju, 

- Zawodnicy nie będą ubezpieczeni, dlatego grają na własne ryzyko i odpowiedzialność (przyjęcie tego faktu do 

wiadomości potwierdzają własnoręcznymi podpisami na przedłożonym przez organizatora oświadczeniu, w 

przypadku niepełnoletnich zgodę wyrażają opiekunowie prawni), 

- Każdy zawodnik przystępując do rozgrywek wyraża zgodę na warunki uczestnictwa, 

- Organizator nie ponosi  odpowiedzialności za złe warunki atmosferyczne, które uniemożliwiałyby rozegranie 

imprezy,  

- Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie 

imprezy, 

- Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione zawodników, 

- Inne, nie ujęte niniejszym regulaminem, sprawy rozstrzyga Organizator. 

- Interpretacja regulaminu należy tylko do Organizatora. 

 

XIII. SARS-CoV-2 – ogłoszony stan epidemii w Polsce 

Podczas zawodów obowiązują aktualne przepisy „w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”. 

 

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 UST. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informujemy o 

zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych: 

1. Administrator Danych Osobowych (ADO): 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą  

w Węgorzewie przy ul. Turystycznej 14, 11- 600 Węgorzewo, reprezentowany przez Dyrektora Pana Mariusza 

Niedziółkę, z którym można skontaktować się telefonując pod numer +48 507 049 843 lub pisząc na adres e- mail: 

maiusz.niedziolka@osir.wegorzewo.pl. 

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD): 

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w 

sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych i realizacją praw z tym związanych, pisząc pod 

wskazany adres e- mail: hanna.draczkowska@gptogatus.pl lub telefonując pod numer: +48 533 327 058. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i obsługi wydarzenia organizowanego przez OSiR w 

Węgorzewie oraz zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu organizacji i realizacji wydarzenia przez OSiR w 

Węgorzewie, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, w tym w związku ze zwalczaniem epidemii choroby 

zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS CoV-2. 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych niestanowiących tzw. danych wrażliwych (tj. nie dotyczących 

zdrowia) stanowi: 

• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, co do podjęcia działań wynikających z praw lub obowiązków OSiR w Węgorzewie 

jako organizatora wydarzenia i celem zapewnienia udziału uczestnikowi w wydarzeniu,  

• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, 

•  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora,  

• w przypadku danych dotyczących stanu zdrowia, podstawę prawną stanowi art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. 

przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, 

takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich 

standardów jakości i bezpieczeństwa opieki; 

4. Informacja o wymogu/ dobrowolności podanych danych: 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie przez Państwa danych osobowych jest 

dobrowolne ale rekomendowane w miarę możliwości tak, by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie 

epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w wydarzeniu. 

5. Odbiorcy danych osobowych: 

Udostępnione przez Państwa dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w 

których odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione z mocy prawa: np. sądy, organy ścigania, 

służby porządkowe lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną, 



a także Główny Inspektorat Sanitarny i służby sanitarno-epidemiologiczne, bądź podmioty, którym OSiR w 

Węgorzewie powierzy ich przetwarzanie. 

6. Przekazywanie danych osobowych (transfer): 

Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych poza teren 

Rzeczypospolitej, Unii Europejskiej oraz poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy. 

7. Okres przechowywania danych osobowych: 

Okres przechowywania Państwa danych osobowych będzie ustalany przy zastosowaniu następujących kryteriów: 

a)  dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w 

szczególności przez okres organizacji wydarzenia, przeprowadzenia promocji wydarzenia, wyłonienia 

zwycięzców i odbioru nagród; 

b) dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po ustaniu celu, dla którego zostały zebrane  

tj. po zakończeniu zawodów za wyjątkiem danych opublikowanych w mediach społecznościowych lub stronach 

internetowych, gdzie będą publikowane bezterminowo, lub do czasu odwołania zgody wyrażonej na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

c) dane osobowe będą przetwarzane do czasu zażądania przez osobę fizyczną, której dotyczą zmiany lub usunięcia 

danych z zasobów Administratora a także do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych 

w przypadku ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

d) dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy, licząc od końca okresu przedawnienia wszelkich 

roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć dla którejkolwiek ze stron, Administratora lub uczestnika 

wydarzenia. 

8. Przysługujące Państwu prawa związane z ochroną danych osobowych: 

Mają Państwo prawo żądania dostępu do wglądu swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 

sprostowania danych np. nieaktualnych lub nieprawdziwych, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych.  

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

W przypadku stwierdzenia, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane z pominięciem przepisów o ochronie 

danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 

W oparciu o udostępnione przez Państwa dane osobowe, OSiR w Węgorzewie nie będzie stosować systemów 

służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 

Życzymy udanej imprezy, osiągnięcia sukcesu i miłego spędzenia wolnego czasu – OSiR Węgorzewo 

 

Załącznik – oświadczenie organizatora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OŚWIADCZENIE 

Niniejsze oświadczenie przyjęto i podpisano w związku z organizacją przez Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Węgorzewie (dalej jako „Organizator”) w dniach: 19-20.06.2021 roku zawodów sportowych pt.: Amatorskie Otwarte 

Mistrzostwa Węgorzewa w Tenisie Ziemnym - (dalej jako „Impreza”). 

Imię i nazwisko …………………………….………………………...…………… - uczestnik Imprezy, zamieszkała/y w miejscowości 

……………………..…...…, data ur. ………………………………………..  

Niniejszym oświadczam, iż: 

Znana mi jest treść Regulaminu Imprezy, rozumiem i zgadzam się z jego postanowieniami oraz zobowiązuję się do ich 

przestrzegania. 

Oświadczam, że jestem zdolna/y pod względem fizycznym i psychicznym do wzięcia udziału w Imprezie,  

o której mowa powyżej, nie są mi znane jakiekolwiek powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w 

Imprezie oraz, że uczestniczę w Imprezie wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

Zrzekam się prawa do dochodzenia względem Organizatora jakichkolwiek roszczeń z tytułu możliwych szkód na osobie lub 

mieniu powstałych podczas i w związku z moim uczestnictwem w Imprezie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wyrażam/nie wyrażam zgody* na utrwalanie i 

rozpowszechnianie mojego wizerunku, dla potrzeb związanych z organizacją i promocją Imprezy. Przyjmuję do 

wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych osobowych oraz możliwości ich poprawienia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do 

treści moich danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia (patrz regulamin – OCHRONA DANYCH). 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  

Jednocześnie oświadczam, że w przypadku udziału w zawodach z zachowaniem warunków określonych w 

ROZPORZĄDZENIU RADY  MINISTRÓW w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii, nie będę wnosił żadnych roszczeń finansowych i prawnych wobec Organizatora, w 

przypadku zarażenia się koronawirusem  SARS – CoV 2 (choroba COVID – 2019). 

Dodatkowo oświadczam również, że ani ja* / dziecko* ani żaden z domowników nie są aktualnie objęci kwarantanną, a 

także nie dysponuję wiedzą o tym, aby w ostatnich 14-dniach mieli bezpośredni kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS-

CoV-2 lub objętą kwarantanną.  

 

 

……………………………………. 

Data i podpis uczestnika 

 

W przypadku uczestników niepełnoletnich część poniżej wypełnia Rodzic/Opiekun prawny. Nie podanie wszystkich danych 

rodzica/opiekuna prawnego powoduje, że oświadczenie jest nieważne. 

 

Imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: 

…………………….….……………………….………………….……............................................................ 

Telefon kontaktowy:………………………………………………………………………………………….. 

Data i podpis rodzica/opiekuna:…………….……………..………………………………………………….  

 * - niepotrzebne skreślić 

 


