
 

 

 

 

 

REGULAMIN 

XIII Edycji Węgorzewskiej Halowej  Ligi Tenisa Ziemnego 

w Grze Podwójnej Mężczyzn 

Węgorzewo 2023 
 

I. Cel:  

1. Popularyzacja tenisa ziemnego wśród mieszkańców gminy.  

2. Stworzenie warunków do sportowej rywalizacji.  

3. Wyłonienie Mistrza Gminy.  

4. Zapewnienie czynnego wypoczynku. 

 

II. Organizator:  

1. Organizatorem ligi jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie, ul. Turystyczna 13, 11-600 

Węgorzewo, tel. 87428 5234, email zapisy@osir.wegorzewo.pl  

 

III. Termin i miejsce:  

1. Rozgrywki odbędą się w Hali Miejskiej OSiR Węgorzewo przy ul. Pionierów 6 w Węgorzewie, od 5 

lutego 2023 roku według terminarza ustalanego przez organizatora.  

 

IV. Uczestnictwo:  

1. W lidze mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 14 lat oraz opłacili wpisowe za udział 75 PLN od 

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

Węgorzewskiej Karty Dużej Rodziny – dotyczy tylko ucznia lub posiadacza KDR), płatne do 2 lutego 

2023 roku w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto nr 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350. 

 

V. Zgłoszenia zawodników do rozgrywek: 

1. Do rozgrywek zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy do 02.02.2023 roku dopełnią poniższych 

formalności – dostarczą do organizatora: 

a) oświadczenie zawodnika. Niepełnoletni dodatkowo: oświadczenie podpisane przez opiekuna prawnego. 

W/w dokumenty muszą być wypełnione: czytelnie, drukowanym pismem i podpisane czytelnie przez 

zawodnika (w przypadku osób niepełnoletnich również przez opiekuna prawnego). 

b) Potwierdzenie opłacenia wpisowego, w przypadku uczniów węgorzewskich szkół – okazanie legitymacji 

szkolnej. Opłatę startową ustala się w wysokości 150,00 zł od pary (75 zł od zawodnika). Wpisowe 

można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie; ul. Zamkowa lub przelewem na konto 

bankowe w/w Urzędu: 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350 z dopiskiem „Imię i nazwisko zawodnika – 

wpisowe liga tenis ziemny debel ”. 

c) Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi (wyjątek - zwrot może nastąpić w przypadku odwołania ligi – 

gdy nie zostanie rozegrana żadna kolejka). 

d) Dane organizatora: OSiR Węgorzewo; ul. Turystyczna 13; 11-600 Węgorzewo. Osoba uprawniona do 

kontaktu: Dariusz Balewicz, Zdzisław Brzozowski, tel. 87 428 5234; email: zapisy@osir.wegorzewo.pl  

 

VI. System rozgrywek:   

1. Kategorie Open i 45+ 
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2. W zależności od ilości zgłoszonych par.  

3. Za zwycięstwo 2:0, 2:1 zawodnicy wygrani otrzymują 3 punkty, a przegrani 2 punkty. Mecz oddany 

walkowerem 0 punktów. 

4. 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, 

5. O miejscach w tabeli decyduje kolejno: 

- w pierwszej kolejności na podstawie liczby zwycięstw, następnie uzyskanych punktów, a w przypadku 

równej liczby punktów dwóch lub większej liczby par, o lepszym miejscu decydują kolejno: 

- korzystniejsza różnica setów we wszystkich spotkaniach, 

- korzystniejsza różnica małych punktów (gemów) we wszystkich spotkaniach,  

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

- wynik bezpośredniego spotkania. 

Jeżeli jakikolwiek rozpoczęty mecz został przerwany i niedokończony z powodu kontuzji lub 

dyskwalifikacji, dla potrzeb ustalenia kolejności w grupie wynik meczu traktuje się jako skończony. Na 

przykład, gdy zawodnicy A prowadzą z zawodnikami B: 6-3 i 2-0 i zawodnik z pary B doznaje kontuzji 

uniemożliwiającej dokończenie meczu; wynik zapisuje się jako 6-3 6-0 

6. Rozgrzewka na boisku trwa maksymalnie 10 min. 

 

VII. Nagrody: 

1. Puchary lub statuetki za miejsca I-III w kategorii Open i 45+  

 

VIII. Przekładanie meczów:  

1. Spotkania XIII Edycji  Węgorzewskiej Halowej Ligi Tenisa Ziemnego 2023 należy rozgrywać zgodnie z 

opublikowanym terminarzem. 

2. Mecze nie rozegrane w terminie należy rozegrać w najbliższym możliwym terminie dla obu par do 7 dni 

w meczach eliminacyjnych, w pozostałych wypadkach do 4 dni. 

3. Mecz przełożony z winy uczestników odbywa się za opłata zgodną z cennikiem obiektu, (karnet lub 

bilet) na koszt osób przekładających. 

4. W przypadku nie rozegrania meczu w ciągu 7 dni organizatorzy przyznają walkower (jeśli z winy jednej 

pary) lub obopólny walkower. 

5. O chęci przełożenia meczu należy powiadomić przeciwnika i organizatora turnieju (OSiR Węgorzewo). 

6. Dopuszcza się rozegranie meczu awansem, za obopólną zgodą na koszt wnioskujących o wcześniejsze 

rozegranie spotkania. 

7. Zawodnicy są zobowiązani do poinformowania organizatora o wyniku meczu w najbliższy poniedziałek 

po wyznaczonym terminie meczu, lub podać informację z czyjego powodu mecz się nie odbył. 

Telefonicznie 87 428 52 34 lub pocztą elektroniczną zapisy@osir.wegorzewo.pl 

Obsługa Hali Miejskiej – tel. 516 165 317 

 

IX. Postanowienia końcowe:  

1. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 14 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekuna 

prawnego.  

2. Każdy zawodnik przystępując do rozgrywek wyraża zgodę na warunki uczestnictwa.   

3. Organizator zaleca, by zawodnicy we własnym zakresie poddali się badaniom lekarskim. 

4. Organizator nie wymaga od zawodników zaświadczeń lekarskich, jedynie oświadczeń o zdolności do 

gry. 

5. Zawodnicy występują na własne ryzyko i odpowiedzialność. Ubezpieczenie 

zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków mający związek z 
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udziałem w rozgrywkach XIII Edycji Węgorzewskiej Halowej Ligi Tenisa Ziemnego w Grze Podwójnej 

Mężczyzn 2023, zawodnicy ponoszą we własnym zakresie. 

6. Organizator zobowiązuje się do udzielania aktualnych informacji na stronach internetowych OSiR 

Węgorzewo. 

7. Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada. 

8. Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 

9. Każdy uczestnik XIII Edycji Węgorzewskiej Halowej Ligi Tenisa Ziemnego w Grze Podwójnej Mężczyzn 

2023 deklaruje, że nie będzie domagał się żadnych rekompensat w przypadku wypadku lub kontuzji 

wynikającej z uczestnictwa w zawodach. 

10. Uczestnicy ligi organizowanej przez OSiR Węgorzewo wyrażają zgodę na robienie, 

publikowanie zdjęć na osir.wegorzewo.pl   ; www.facebook.com/wegorzewoosir/ i plakatach 

promujących wydarzenie oraz na swobodne dysponowanie zdjęciami w ramach współpracy z innymi 

jednostkami promującymi aktywny wypoczynek. 

11. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator. 

 

X OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
 
Niniejsze oświadczenie przyjęto i podpisano w związku z organizacją przez Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Węgorzewie (dalej jako „Organizator”) w okresie od 5 lutego 2023 roku do 16 
kwietnia 2023 roku zawodów sportowych pt.: „XIII Edycji Węgorzewskiej Halowej  Ligi Tenisa 
Ziemnego w Grze Podwójnej Mężczyzn” - (dalej jako „Impreza”). 
 
Imię i nazwisko …………………………….………………………...…………………………...…… - uczestnik Imprezy, 

zamieszkała/ły w miejscowości ………………………………………………………………….…………………..…...…, 

data ur. ……………………………………………. 

 
Niniejszym oświadczam, iż: 
1. Oświadczam, że jestem zdolna/zdolny*, 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. 
2. 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, uczestnictwem mojego dziecka* w Imprezie. 
3. Zapoznałam/zapoznałem* się z treścią regulaminu i w pełni go akceptuję. 
 
…………………………………………………………………………….……………………………………….…………………………. 
               Miejscowość, data i czytelny podpis uczestnika / rodzica/ opiekuna prawnego* 
 
Część poniżej wypełnia rodzic/opiekun prawny*. Nie podanie wszystkich danych 
rodzica/opiekuna prawnego* powoduje, że oświadczenie jest nieważne. 
 
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych*: 
…………………….….……………………….……………………………………………………………………………………………… 
Telefon kontaktowy:…………………………………………………… 
Data i podpis rodziców/opiekunów prawnych*: 
…………………………………...……….……………..…………………………………………………………………………………… 
 
 * - niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
           (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie/ rodzica/ opiekuna prawnego*) 
 
niniejszym oświadczam, iż na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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), 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w oświadczeniu o 
zdolności do wzięcia udziału w zawodach sportowych pn. „XIII Edycji Węgorzewskiej Halowej  
Ligi Tenisa Ziemnego w Grze Podwójnej Mężczyzn”, organizowanego przez Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Węgorzewie z siedzibą przy ul. Turystycznej 13, 11- 600 Węgorzewo. 
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
    (miejscowość, data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie/ rodzica/ opiekuna 
prawnego*) 
 
* - niepotrzebne skreślić 
 
 

 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
        (imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę/ rodzica/ opiekuna prawnego*) 
 
zgodnie 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) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) 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) z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) niniejszym oświadczam, że: 
□ TAK - wyrażam zgodę 
□ NIE - nie wyrażam zgody 
na przetwarzanie i wykorzystywanie mojego utrwalonego wizerunku oraz nieodpłatne i 
nieograniczone czasowo utrwalanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie i zwielokrotnianie  
mojego wizerunku /mojego dziecka/* podopiecznego w formie fotografii, zapisów wideo, 
zarejestrowanych podczas zawodów sportowych pn.: „XIII Edycji Węgorzewskiej Halowej  Ligi 
Tenisa Ziemnego w Grze Podwójnej Mężczyzn”, organizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Węgorzewie. Niniejsza zgoda ważna jest do odwołania i nie wymaga konieczności 
każdorazowego zatwierdzania zdjęcia/nagrania przed jego publikacją. Przyjmuję do wiadomości, 
iż wizerunek może zostać wykorzystany na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Węgorzewie, na portalu Facebook OSiR, prasie lokalnej a także w drukowanych materiałach 
informacyjnych w postaci broszur lub ulotek, w celach informacji i promocji konkursu oraz OSiR 
w Węgorzewie.  
Zgoda jest dobrowolna, może być wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem do przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
Oświadczam, iż zostałem/am* zapoznany/a* z klauzulą informacyjną dotyczącą zasad 
przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Węgorzewie a także o 
przysługujących prawach z tym związanych. 
 
......................................................................................................................................................................................................... 
(miejscowość, data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę/ rodzica/ opiekuna prawnego*) 
 
* - niepotrzebne skreślić 
 



 
 
 
 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA SPOSOBU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  PODCZAS ZAWDOÓW 
SPORTOWYCH PN. „JESIENNE ŚWIĘTO BIEGÓW” 

 
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. „XIII Edycji Węgorzewskiej Halowej  Ligi Tenisa Ziemnego w Grze Podwójnej 
Mężczyzn” 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 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 
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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 

 

Węgorzewo, 12 stycznia 2023 roku 

OSiR Węgorzewo 

Turystyczna 13 

11-600 Węgorzewo 

87 428 5234 

zapisy@osir.wegorzewo.pl  
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