
 

REGULAMIN 

Mikołajkowego Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet – 

03.12.2022 roku 
 

I. ORGANIZATOR 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie 

ul. Turystyczna 13, 11-600 Węgorzewo 

tel. 87 428 52 34 

II. TERMIN i MIEJSCE TURNIEJU 

• 03 grudnia 2022 r., start turnieju o godz. 10:00 (godz. 9:30 weryfikacja 

zawodniczek) 

• Hala Miejska OSiR Węgorzewo, ul. Pionierów 6, 11-600 Węgorzewo 

III. WPISOWE  

100 zł od drużyny,  

drużyna szkolna z Gminy Węgorzewo zwolniona z opłaty. 

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

Węgorzewo  

lub przelewem na konto bankowe w/w Urzędu:  

85 1020 4753 0000 0102 0006 0350  

z dopiskiem „ Turniej siatkówki 04.12.2021 – nazwa drużyny”  

lub w dniu zawodów u Organizatora. 

IV. NAGRODY 

• Puchary za miejsca I-III 

• Wyróżnienia indywidualne: 

- najlepsza zawodniczka turnieju – MVP, 

- najlepsza zawodniczka w każdej drużynie. 

V. UCZESTNICTWO 

• W turnieju może wziąć udział  maksymalnie sześć drużyn. 

• W turnieju biorą udział zespoły 6 osobowe + zawodniczki rezerwowe (na boisku 

w meczu musi wystąpić nie mniej niż 5 zawodniczek w drużynie). 

• Każdy z zespołów może zgłosić max. 12 zawodniczek. 

• Uczestnictwo w rozgrywkach ma charakter dobrowolny. Każdy biorący w nich 

udział czyni to na własną odpowiedzialność. 

• W przypadku drużyn, w których są niepełnoletnie zawodniczki, drużyna musi 

posiadać pełnoletniego opiekuna. 



• Przed turniejem nastąpi weryfikacja zawodniczek. 

• Każda uczestniczka 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. 

• Zawodniczki niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców oraz 

oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju (w 

przypadku drużyn szkolnych lub klubowych dostarczenie listy uczestniczek 

podpisanej przez dyrektora szkoły lub trenera). 

VI. PRZEPISY GRY i ZASADY 

• W czasie gry obowiązują przepisy PZPS z następującymi wyjątkami: 

• System rozgrywek: „każdy z każdym” lub inny, w zależności od ilości drużyn w 

turnieju, 

• O miejscu decyduje kolejno: liczba zwycięstw, liczba punktów, większa różnica w 

setach, większa różnica w „małych punktach”, 

• Mecze turnieju prowadzą sędziowie, wyznaczeni przez Organizatora Turnieju, 

• Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek ze względów 

organizacyjnych. 

VII. PROTESTY I ODWOŁANIA 

Decyzja sędziego jest ostateczna i nie ma odwołania. 

VIII. UWAGI KOŃCOWE 

• Zespoły uczestniczące w rozgrywkach, ich opiekunowie, trenerzy, osoby 

towarzyszące obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i 

przepisów gry. 

• Drużyna i jej zawodniczki ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody 

wyrządzone przez jej zawodniczki. 

• Zawodniczki biorące udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność. 

• Przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest podpisem przez osobę na 

oświadczeniu dostarczonym przez organizatora (w przypadku drużyn szkolnych 

lub klubowych przez dyrektora szkoły lub trenera). 

• 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. 

IX. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 



1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w organizacji i 

regulaminie rozgrywek. 

2. Sprawy sporne rozstrzyga organizator. 

3. Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzega sobie Organizator. 

4. W kwestiach interpretacji regulaminu oraz sprawach nie objętych regulaminem 

ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA SPOSOBU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  PODCZAS ZAWDOÓW 

SPORTOWYCH PN. „Turniej Mikołajkowy w Piłce Siatkowej Kobiet” 

 

Szanowni Państwo, 

realizując obowiązek informacyjny zgodnie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 

zwane dalej „RODO” ) informujemy, iż: 

1. Administrator Danych Osobowych: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie z 

siedzibą przy ul. Turystycznej 13, 11- 600 Węgorzewo reprezentowane przez Dyrektora Placówki. Z 

Administratorem Danych Osobowych (ADO) można skontaktować się pisząc pod wskazany adres e- 

mail: osir@wegorzewo.pl  lub telefonując pod numer: 87 428 52 34. 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator Danych wyznaczył Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących 

ochrony danych osobowych i realizacji praw z tym związanych, pisząc na adres e- mail: 

hanna.draczkowska@gptogatus.pl   

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

Państwa dane osobowe wskazane w oświadczeniu, przetwarzane będą na podstawie wyrażonej 

dobrowolnej zgody, w myśl z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe w postaci Państwa wizerunku 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1  lit. a) RODO w zw. z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). Państwa dane 

osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania i przeprowadzenia zawodów sportowych pn. 

„Marsz Niepodległości” a także w celu informacji i promocji działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Węgorzewie. 

4. Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych osobowych: 

Podanie Państwa danych osobowych w oświadczeniu/ zgłoszeniu jest dobrowolne, jednak niezbędne 

by wziąć udział w zawodach sportowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

5. Prawo do cofnięcia zgody: 

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody 

osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), przysługuje Państwu prawo do 
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cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

6. Okres przechowywania danych osobowych: 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których 

zostały zebrane. Po tym czasie dane osobowe będą przechowywane przez okres w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Odbiorcy danych osobowych: 

Bez Państwa wiedzy i zgody Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych innym 

podmiotom. Jednak w niezbędnym zakresie i w trosce o najwyższą jakość świadczonych przez 

Administratora danych usług, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy 

publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa (np. organom ścigania, organom kontrolnym). Ponadto Państwa dane osobowe mogą zostać 

przekazane podmiotom wspierającym Administratora danych w wypełnianiu uprawnień i obowiązków 

oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną, księgową, ochronę 

osób i mienia lub ochronę danych osobowych. 

8. Przekazywanie danych osobowych/ profilowanie: 

Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej 

oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą również 

wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa 

w art. 22 RODO. 

9. Przysługujące prawa związane z ochroną danych osobowych: 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, posiadają Państwo następujące uprawnienia: 

- prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, na 

podstawie art. 15 RODO; - prawo do żądania sprostowania (poprawienia lub uzupełnienia) Państwa 

danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO; - prawo do żądania usunięcia danych osobowych 

(„prawo do bycia zapomnianym”), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 

RODO; - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do przenoszenia danych osobowych, na 

podstawie art. 20 RODO; - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

na zasadach określonych w art. 21 RODO. 

10. 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, 00- 193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, kancelaria@uodo.gov.pl 

 

OSiR Węgorzewo 
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