REGULAMIN
FESTYN GARNIZONOWY – Dziecięcy Turniej Tenisa Ziemnego
Węgorzewo – 28 maja 2022 roku
Organizator:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie
ul. Turystyczna 13
11-600 Węgorzewo
tel. 87 428 52 34, email: osir@wegorzewo.pl
Cel imprezy:
➢ Dobra, sportowa zabawa w duchu zasad „fair play”
➢ Popularyzacja tenisa ziemnego wśród dzieci
➢ Wyrabianie nawyku aktywnego wypoczynku
➢ Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację
Termin i miejsce:
➢ 28 maja 2022 roku r. (sobota), zapisy i weryfikacja 12:00, start zawodów 12:30. Termin
zakończenia turnieju będzie uzależniony od liczby zgłoszonych uczestników
➢ Korty tenisowe w Parku Helwinga lub przy ul. Bema 12 w Węgorzewie
System rozgrywek:
➢ System rozgrywek ustala organizator – w zależności od ilości zgłoszeń
➢ Kategorie wiekowe bez względu na płeć:
8-9 lat – roczniki 2013-2014 (piłka czerwona, boisko 11-12m x 5-6m)
10-11 lat – roczniki 2011-2012 (piłka pomarańczowa, boisko 18m x 6,5-8,23m)
12-13 lat – roczniki 2009-2010 (piłka zielona, boisko pełnowymiarowe)
Wpisowe:
➢ Brak
Zgłoszenia:
➢ Zgłoszenia osób przyjmowane do dnia 27 maja 2022 roku do godziny 13:00 telefonicznie pod
nr 87 428 52 34 oraz mailowo zapisy@osir.wegorzewo.pl - podając imię i nazwisko, rok
urodzenia oraz nr telefonu kontaktowego. Zgłoszenia będą również przyjmowane w dniu
zawodów od godziny 12:00 u Organizatora na terenie kortów tenisowych.
(przystąpienie Uczestnika do Zawodów, poprzez wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z
akceptacją niniejszego Regulaminu w całości i oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do
przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki,
które uprawniają go do udziału w Zawodach)
Uczestnictwo:
➢ Turniej skierowany jest do dzieci w wieku od 8 do 13 lat.
➢ Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie stroju sportowego, obuwia sportowego na zmianę,
własnego sprzętu (rakieta)

➢ Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział
w zawodach (Oświadczenie Organizatora)
➢ Przed turniejem nastąpi weryfikacja uczestników zawodów na podstawie dokumentu
tożsamości
➢ Uczestnictwo w zawodach ma charakter dobrowolny. Każdy biorący w nich udział czyni to na
własną odpowiedzialność
Nagrody:
➢ Puchary lub medale za miejsca I - III
Postanowienia końcowe
➢ W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających rozegranie
Turnieju, zawody zostaną odwołane.
➢ Osoby uczestniczące w rozgrywkach, ich opiekunowie, trenerzy, osoby towarzyszące
obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry
➢ Zawodniczki/cy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone
➢ Zawodniczki/cy biorące/cy 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
➢ boisko do gry wyznacza organizator, odmowa gry na wskazanym boisku skutkuje walkowerem
lub wykluczeniem z turnieju
➢ Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w organizacji i regulaminie
rozgrywek
➢ Sprawy sporne rozstrzyga organizator
➢ Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzega sobie Organizator
➢ W kwestiach interpretacji regulaminu oraz sprawach nie objętych regulaminem ostateczną
decyzję podejmuje Organizator
Ochrona danych osobowych
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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, dalej RODO), Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie informuje, iż:
1. Administrator danych osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Węgorzewie przy ul.
Turystycznej 14 11- 600 Węgorzewo, reprezentowany przez Dyrektora Mariusza Niedziółkę, z którym można
skontaktować się telefonując pod numer: +48 507 049 843 lub pisząc na adres e- mail:
mariusz.niedziolka@osir.wegorzewo.pl
2. Inspektor Ochrony Danych:

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach
dotyczących ochrony Państwa danych osobowych i realizacji praw z tym związanych pisząc pod wskazany adres e- mail:
hanna.draczkowska@gptogatus.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: + 48 533 327 058.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
• realizacji świadczonych usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
• konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO, w szczególności na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz.
713, 1378), Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305) oraz Ustawy z
dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. nr 226 poz. 1675, z 2008 r. nr 195, poz. 1200, z 2009 r.
nr 62, poz. 504, nr 97, poz. 801, nr 226, poz. 1809);
• promocji i informowania o działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie na podstawie art. 6 ust. 1 lit a)
RODO tj. na postawie wyrażonej zgody na publikację Pani/ Pana wizerunku.
4. Okres przechowywania 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 zawodów, przeprowadzenia promocji turnieju, 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 turnieju;
5. Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych:
Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych w ww. celach może stanowić wymóg ustawowy lub warunkiem zawarcia
umowy a ich nie podanie skutkować może ograniczyć zasady lub uniemożliwić realizację usługi. Podanie przez Panią/
Pana danych osobowych na podstawie udzielonej zgody w celu publikacji wizerunku jest dobrowolne.
6. Okres przechowywania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w punkcie
3., w szczególności przez okres wynikający z przepisów prawa tj. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
7. Odbiorcy danych osobowych:
Bez Państwa wiedzy i zgody nie udostępniamy Państwa danych osobowych innym podmiotom. Jednak w niezbędnym
zakresie w trosce o najwyższą jakość świadczonych przez Administratora danych usług, Państwa dane osobowe mogą
zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa lub
umowy powierzenia przetwarzania danych.
8. Przekazywanie danych osobowych:
Administrator danych nie przekazuje Państwa danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz poza
Europejski Obszar Gospodarczy.
9. Przysługujące Państwu prawa związane z ochroną danych osobowych:
dostępu do wglądu swoich danych 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.
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/ Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji o
profilowaniu.
11. 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 Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
Życzymy udanej imprezy, osiągnięcia sukcesu i miłego spędzenia wolnego czasu – OSiR Węgorzewo
Załączniki:
•

Załącznik nr 1 do Regulaminu FESTYN GARNIZONOWY – Dziecięcy Turniej Tenisa Ziemnego – Oświadczenie
organizatora

Załącznik nr 1 do Regulaminu FESTYN GARNIZONOWY – Dziecięcy Turniej Tenisa Ziemnego – Oświadczenie
organizatora

OŚWIADCZENIE ORGANIZATORA
Niniejsze oświadczenie przyjęto i podpisano w związku z organizacją przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie
(dalej jako „Organizator”) w dniach: 18-19.06.2022 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 moje dziecko jest zdolne 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 uczestnictwem mojego dziecka w Imprezie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz wyrażam/nie wyrażam zgody* na utrwalanie
i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, dla potrzeb związanych z organizacją i promocją Imprezy. Przyjmuję do
wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich i mojego dziecka danych osobowych oraz możliwości ich
poprawienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje
mi prawo wglądu do treści moich i mojego dziecka danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia (patrz regulamin
– OCHRONA DANYCH).

Imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:
…………………….….……………………….………………….……....................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy:……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Data i podpis rodzica/opiekuna:…………….……………..………………………………………………………………………………….…………………….
* - niepotrzebne skreślić

