
REGULAMIN 

IV ORLIKOWY TURNIEJ STREETBALL 
 
CEL IMPREZY : 
 - popularyzacja gry w koszykówkę 
 - promocja sportu 
 - propagowanie zdrowego trybu życia 
 - promocja weekendowej aktywności ruchowej 
 
ORGANIZATOR: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie 
 
TERMIN TURNIEJU: 
28.08.2022 rozpoczęcie  o godz. 15:00 (weryfikacja zawodników od godziny 14:00) 
 
MIEJSCE:  
Orlik, ul. Pionierów 6, 11-600 Węgorzewo  
 
ZAPISY I WPISOWE: 
- udział jest bezpłatny 
- do dnia 26 sierpnia telefonicznie 507 049 845 lub  518452678 (czynny w godzinach pracy orlika: pon. – 
pt. 14:00-22:00, sob. – niedz. 14:00-22:00)  
- mailowo zapisy@osir.wegorzewo.pl do dnia 26 sierpnia- do godziny 15:00 
- na miejscu w dniu turnieju, pod warunkiem wolnych miejsc, od godziny 14:00 
- każdy uczestnik zobowiązany 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 
- zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców oraz oświadczenie o braku 
przeciwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju 
- limit drużyn w turnieju – 8 (osiem), decyduje kolejność zgłoszeń 
 
NAGRODY: 
Turniej - puchary lub statuetki za miejsca I – III dla drużyny, medale dla zawodników za miejsca I – III  
Konkurs rzutów za 3 punkty – statuetka lub puchar dla zwycięzcy  
 
SYSTEM ROZGRYWEK: 

1.  Rozgrywki prowadzone są w  grupach metodą każdy z każdym. 
2.  O podziale drużyn na grupy zadecyduje losowanie 
3.  O kolejności miejsc w grupie decyduje: 

• Liczba punktów (2 za zwycięstwo, 1 za przegraną),  
• Wynik bezpośredniego meczu,  
• Korzystniejsza różnica punktów.  

4.  Z grupy wychodzą 2 zespoły tworząc pary ćwierćfinałowe, następnie półfinałowe, mecz o 3 
miejsce oraz finał.  

5. System rozgrywek może ulec zmianie, z uwagi na ilość zgłoszonych drużyn. 
 
ZASADY I UWAGI  OGÓLNE: 
 

1. Kategoria turnieju OPEN. 
2. Drużyna musi liczyć 3 zawodników + ew. 1 rezerwowy. Mecz musi rozpocząć 3 zawodników, ale 

kończyć może 2. 
3. Za zdobyty kosz zza linii 6,75 drużyna otrzymuje 2pkt, za kosz zdobyty wewnątrz tej linii drużyna 

otrzymuje 1 punkt. 
4. Losowanie pomiędzy kapitanami zdecyduje o tym, której drużynie przyznane zostanie posiadanie 

piłki na rozpoczęcie meczu. Drużyna, która wygra losowanie, ma prawo wybrać posiadanie piłki 
na rozpoczęcie meczu lub przed rozpoczęciem ewentualnej dogrywki. 

5. Gra toczy się do zdobycia przez jedną z drużyn 21pkt. lub przez 10 minut – w takim przypadku 
zapisywany jest aktualny wynik spotkania. W razie remisu po 10 minutach zarządzana jest 
dogrywka do zdobycia przez którąkolwiek z drużyn 2 punktów. 

6. Po błędzie i faulu piłkę otrzymuje drużyna przeciwna za linią rzutów za 2pkt, poprzez tzw. 
checkball. 

7. Po straconym koszu tylko zawodnik z piłką musi wyjść co najmniej 1 nogą za linię rzutów za 2 
punkty. W powyższej sytuacji zawodnik musi kozłować lub podać do partnera, a piłka może być 
zabierana przez przeciwników z wyjątkiem obszaru w „półkolu bez szarży”. 

8. Jeżeli piłka nie wyjdzie za linię rzutów za 2 pkt i piłka wpadnie do kosza to zostaje popełniony 
błąd i punkty nie zostają zaliczone. 
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9. Zmiany zawodników są lotne i mogą być dokonywane wyłącznie, gdy drużyna atakująca 
rozpoczyna akcję za linią rzutów za 2 pkt. 

10. W przypadku gdy drużyna gra na zwłokę, obserwator odlicza 5 sekund na oddanie rzutu. 
11. Każda drużyna ma do wykorzystania w meczu jedną półminutową przerwę. Drużyna może wziąć 

przerwę na żądanie, gdy jest w posiadaniu piłki. 
12. W sytuacji piłki przetrzymanej piłka zostanie przyznana drużynie obrony. 
13. Czas zatrzymywany jest na rzuty wolne w ostatniej minucie, przerwę na żądanie oraz kiedy 

według obserwatora sytuacja będzie tego wymagać (np. kontuzja zawodnika). 
14. W przypadku kiedy drużyna popełniła 5 fauli w meczu każdy kolejny faul na zawodniku nie 

będącym w akcji rzutowej będzie karany 1 rzutem wolnym za 1 pkt. 
15. Zawodnikowi faulowanemu w akcji rzutowej zostanie przyznany 1 rzut wolny: 

– za 1 pkt w przypadku faula w akcji rzutowej za 1 pkt 
– za 2 pkt w przypadku faula w akcji rzutowej za 2 pkt 
– gdy rzut jest celny, punkty zostają zaliczone i nie przyznaje się rzutów wolnych 

16. Za faul techniczny, niesportowy, dyskwalifikujący, drużyna poszkodowana otrzyma 1 rzut wolny 
za 1 pkt oraz posiadanie piłki. Zawodnik, który otrzymał 2 faule techniczne, 2 faule niesportowe 
lub 1 faul techniczny i 1 faul niesportowy zostaje zdyskwalifikowany z meczu. Zawodnik, który 
otrzymał faul dyskwalifikujący zostaje zdyskwalifikowany z całego turnieju. 

17. Niezależnie od powyższego, organizator ma prawo zdyskwalifikować każdego zawodnika, który 
w trakcie trwania imprezy dokonuje aktów przemocy, dopuszcza się agresji słownej lub fizycznej, 
celowo ingeruje w wyniki spotkań. Organizator ma również prawo zdyskwalifikować całą 
drużynę z udziału w imprezie na podstawie zachowania jednego członka drużyny (niekoniecznie 
wynikającego z jakiejkolwiek akcji na boisku). 

18. W meczach turnieju Stretball organizator ma prawo wyznaczyć  zawodników do sędziowania 
meczu, po to aby gra przebiegała zgodnie z przepisami.  

19. Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za: wszelkie urazy i kontuzje zawodników 
powstałe w trakcie turnieju oraz pozostawione rzeczy bez opieki. 

20. Organizator turnieju zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji odnośnie kwestii nie ujętych w 
regulaminie. 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w organizacji i regulaminie 
rozgrywek. 

22. Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzega sobie Organizator. 
23. Sprawy sporne rozstrzyga organizator. 
24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za złe warunki atmosferyczne, które uniemożliwiłyby 

rozegranie imprezy. 
25. Konkurs rzutów za 3 pkt będzie polegał na oddaniu 5 rzutów  w jak najkrótszym czasie z 5 pięciu 

różnych pozycji.  
26. Konkurs rzutów za 3 pkt wygra osoba która jak najwięcej trafi celnych rzutów w jak najkrótszym 

czasie.  
27. W przypadku remisu będzie przeprowadzona dogrywka.  
28. Udział w turnieju jest bezpłatny.  
29. Uczestnicy zawodów przystępujący do rozgrywek zapoznali się z regulaminem i akceptują jego 

założenia i treść. 
 

 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
OSiR Węgorzewo: 

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: mariusz.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. 
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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. 
 

Organizator: 
OSiR Węgorzewo, ul. Turystyczna 13, 11-600 Węgorzewo,  
tel. 87 428 52 34, email zapisy@osir.wegorzewo.pl  
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