
 

 

Regulamin 

V Otwartych Mistrzostw Węgorzewa w Badmintonie 

w grze pojedynczej w kategorii OPEN 

Węgorzewo, 19 marca 2022 roku 
 

Cel:  

• Popularyzacja Badmintona wśród mieszkańców Gminy i Powiatu Węgorzewskiego. 

Stworzenie warunków do sportowej rywalizacji. Wyłonienie Mistrza Węgorzewa w 

Badmintonie 

Organizator:  

• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie 

Termin i miejsce:  

• 19.03.2022 r., start godzina 10:00 

• Hala Miejska OSiR Węgorzewo, ul. Pionierów 6 

Uczestnictwo:  

• Prawo startu mają osoby, które do dnia 19 marca 2022 roku ukończą 18 lat. Osoby, które 

do 19 marca 2022 roku ukończą 16 lat mogą wystartować w mistrzostwach pod 

warunkiem podpisania oświadczenia (u Organizatora) przez rodzica/opiekuna prawnego 

o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego oraz przedstawienie 

aktualnego, ważnego zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia pisemnego 

rodzica/opiekuna prawnego o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w 

mistrzostwach.   

• Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie stroju sportowego,  obuwia sportowego na 

zmianę, własnego sprzętu (rakietka).  

• W V Mistrzostwach Węgorzewa w Badmintonie może uczestniczyć nie więcej niż 12 

zawodników. 

• Decyduje kolejność zgłoszeń. 

• Każdy z zawodników zobowiązana jest przed rozpoczęciem turnieju do podpisania na 

drukach organizatora oświadczenia o uczestnictwie w turnieju na własne ryzyko oraz 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby imprezy. 

Wpisowe: 

• 30 zł od zawodnika spoza Gminy Węgorzewa, 15 zł zawodnik z Gminy Węgorzewo. 

(uczniowie węgorzewskich szkół są zwolnieni z opłaty wpisowej, zniżka 20% dla posiadaczy 

Węgorzewskiej Karty Dużej Rodziny), 

• Opłatę można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie: ul. Zamkowa 3, 11-600 

Węgorzewo lub przelewem na konto bankowe w/w Urzędu:  



85102047530000010200060350  

z dopiskiem „ Badminton 19 marca 2022 – imię i nazwisko”, 

• lub w dniu zawodów u Organizatora. 

Zgłoszenia: 

• Zgłoszenia zawodników można dokonać osobiście w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji 

przy ul. Turystycznej 13, pocztą elektroniczną na adres zapisy@osir.wegorzewo.pl  lub 

telefonicznie pod nr 87 428 52-34 oraz w dniu zawodów od godziny 9:00 do 9:45 /pod 

warunkiem wolnych miejsc/. 

System rozgrywek:  

• W zależności od ilości zgłoszonych uczestników /system brazylijski  lub „każdy z 

każdym”/ 

O miejscach  decyduje kolejno: 

• Liczba zwycięstw, 

• Liczba zdobytych punktów, 

• Korzystniejsza różnica setów we wszystkich spotkaniach, 

• Większa liczba zdobytych setów we wszystkich spotkaniach, 

• Korzystniejsza różnica małych punktów (gemów), 

• Wynik bezpośredniego spotkania. 

1. Punktacja. 

1.1 Mecz trwa do dwóch wygranych setów, chyba że ustalono inaczej. 

1.2 Strona, która pierwsza zdobywa 21 punktów wygrywa seta. 

1.3 Strona wygrywająca wymianę dodaje punkt do swojego wyniku. Strona wygrywa wymianę, 

gdy strona przeciwna popełnia błąd albo lotka przestaje być w grze dotykając podłoża w boisku 

strony przeciwnej. 

1.4 Jeżeli strony osiągną wynik 20:20 to seta wygrywa strona zdobywająca przewagę dwóch 

punktów. 

1.5 Jeżeli strony osiągną wynik 29:29 to seta wygrywa strona zdobywająca trzydziesty punkt. 

1.6 Strona wygrywająca seta pierwsza serwuje w następnym secie. 

2. Serw. 

2.1 Przy prawidłowym serwie: 

a. serwujący i odbierający powinni stać na przekątnie przeciwległych polach serwisowych, bez 

dotykania linii ograniczających te pola; 

b. stopy serwującego i odbierającego muszą pozostawać w styku z powierzchnią boiska od 

początku serwu do momentu jego zakończenia; 

c. podczas serwu cała lotka powinna znajdować się poniżej talii serwującego; 

d. rakieta serwującego podczas uderzenia lotki powinna się znajdować wyraźnie poniżej całej 

dłoni trzymającej rakietę; 

e. dopuszczalne jest ( zarówno przy serwisie jak również w grze ) dotknięcie siatki przez lotkę. 

3. Gra pojedyncza. 

3.1.Pole serwisowe. 

a. zawodnicy powinni serwować i odbierać serwis na swoich prawych polach serwisowych jeżeli 

serwujący posiada 0 lub parzystą ilość punktów; 

b. zawodnicy powinni serwować i odbierać serwis na swoich lewych polach serwisowych jeżeli 

serwujący posiada nieparzystą ilość punktów; 

3.2.Punktacja a serwowanie. 
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a. jeżeli odbierający popełni błąd lub lotka przestanie być w grze z powodu dotknięcia 

powierzchni boiska odbierającego, zawodnik serwujący zdobywa punkt. Następnie serwuje z 

przeciwnego pola serwisowego. 

b. jeżeli serwujący popełni błąd lub lotka przestanie być w grze z powodu dotknięcia powierzchni 

boiska serwującego, zawodnik odbierający staje się serwującym. 

Nagrody: 

• Puchary za miejsca I-III 

Bezpieczeństwo uczestników: 

• Uczestnicy V Mistrzostw Węgorzewa w Badmintonie zobowiązani są do zachowania 

szczególnej ostrożności podczas zawodów. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie następstw nieszczęśliwych wypadków. 

• Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy 

startują na własną odpowiedzialność. 

• Podczas V Mistrzostw Węgorzewa w Badmintonie Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za rzeczy uczestników. 

• Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny. 

Postanowienia końcowe: 

• Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach, ich opiekunowie, trenerzy, osoby towarzyszące 

obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry. 

• Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez 

siebie. 

• Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność. 

• Przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest podpisem przez osobę na oświadczeniu 

dostarczonym przez organizatora. 

• Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na boiskach. 

• Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa organizator. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych 

i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów. Nakazuje się, by 

zawodnicy biorący udział w rozgrywkach poddali się badaniom lekarskim 

stwierdzającym ich dobry stan zdrowia i na czas rozgrywek ubezpieczyli się. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz 

koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach, z dojazdami na i z zawodów 

włącznie. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty 

mienia w trakcie trwania rozgrywek 

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”. 

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 realizo-

wanych 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 pu-
blicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapew-
nienie 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.  
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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. 

OSiR Węgorzewo 


