
REGULAMIN
Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora OSiR

„FERIE ZIMOWE 2019”
rocz. 2004 – 2005 

Gołdap, dnia 21.01.2019 r.
CEL:

– stworzenie rywalizacji sportowej
– popularyzacja piłki nożnej

ORGANIZATOR:
– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi

UCZESTNICTWO:
– drużyna składa się z czterech zawodników w polu + bramkarz
– zmiany systemem hokejowym
– w turnieju wezmą udział drużyny rocz.2004-2005
– w drużynie może znajdować się maksymalnie 3 zawodników zgłoszonych w rozgrywkach związków 

piłkarskich

PRZEPISY GRY:
– turniej przeprowadzony zostanie zgodnie z regulaminem
– system gier zależny od ilości zgłoszonych drużyn
– boisko o wymiarach 40 x 20m, bramka 3 x 2
– rzut karny z 7m
– rzuty rożne oraz auty wprowadzane są nogą
– czas gry: 2 x 8 min 

TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU:
– turniej rozegrany zostanie w hali OSiR w Gołdapi w dniu 21.01.2019 od godziny 11:30 (poniedziałek)

NAGRODY:
– za miejsca I – III drużyny otrzymują trafea sportowe oraz dyplomy

                              nagroda dla najlepszego bramkarza i najskuteczniejszego zawodnika turnieju



REGULAMIN
Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora OSiR

„FERIE ZIMOWE 2019”
rocz. 2006-2008

Gołdap, dnia 22.01.2019 r.
CEL:

– stworzenie rywalizacji sportowej wśród młodzieży szkolnej
– popularyzacja halowej piłki nożnej
– realizacja kalendarza imprez sportowych na rok 2019

ORGANIZATOR:
– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi

UCZESTNICTWO:
– drużyna składa się z czterech zawodników w polu + bramkarz
– zmiany systemem hokejowym
– drużyna może liczyć maksymalnie 8 zawodników
– w dniu zawodów w przypadkach spornych będzie wymagany ważny dokument tożsamości
– w drużynie może znajdować się maksymalnie 3 zawodników zgłoszonych w rozgrywkach związków 

piłkarskich

PRZEPISY GRY:
– turniej przeprowadzony zostanie zgodnie z regulaminem
– czas gry uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn
– boisko o wymiarach 40 x 20m, bramka 3 x 2
– rzut karny z 7m
– rzuty rożne oraz auty wprowadzane są nogą

TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU:
– turniej rozegrany zostanie w hali OSiR w Gołdapi w dniu 22 stycznia 2019 r. (wtorek) od godziny 11:30

NAGRODY:
– za miejsca I – III drużyny otrzymają trofea sportowe oraz dyplomy

nagroda dla najlepszego bramkarza i najskuteczniejszego piłkarza turnieju



REGULAMIN
Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora OSiR

„FERIE ZIMOWE 2019”
rocz. 2009 i mł.

Gołdap, dnia 23.01.2019 r.
CEL:

– stworzenie rywalizacji sportowej wśród młodzieży szkolnej
– popularyzacja halowej piłki nożnej
– realizacja kalendarza imprez sportowych na rok 2019

ORGANIZATOR:
– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi

UCZESTNICTWO:
– drużyna składa się z pięciu zawodników w polu + bramkarz
– zmiany systemem hokejowym
– w dniu zawodów w przypadkach spornych będzie wymagany ważny dokument tożsamości

PRZEPISY GRY:
– turniej przeprowadzony zostanie zgodnie z regulaminem
– czas gry uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn
– boisko o wymiarach 40 x 20m, bramka 3 x 2
– rzut karny z 7m
– rzuty rożne oraz auty wprowadzane są nogą

TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU:
– turniej rozegrany zostanie w hali OSiR w Gołdapi w dniu 23 stycznia 2019 r. (środa) od godziny 11:30

NAGRODY:
– za miejsca I – III drużyny otrzymają trofea sportowe oraz dyplomy

nagroda dla najlepszego bramkarza i najskuteczniejszego piłkarza turnieju



REGULAMIN
Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora OSiR

„FERIE ZIMOWE 2019”
Szkół Ponadpodstawowych
Gołdap, dnia 24.01.2019 r.

CEL:
– stworzenie rywalizacji sportowej wśród młodzieży szkolnej
– popularyzacja halowej piłki nożnej
– realizacja kalendarza imprez sportowych na rok 2019

ORGANIZATOR:
– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi

UCZESTNICTWO:
– drużyna składa się z czterech zawodników w polu + bramkarz
– zmiany systemem hokejowym
– w dniu zawodów w przypadkach spornych będzie wymagany ważny dokument tożsamości
– w drużynie może znajdować się maksymalnie 3 zawodników zgłoszonych w rozgrywkach związków 

piłkarskich

PRZEPISY GRY:
– turniej przeprowadzony zostanie zgodnie z regulaminem
– czas gry uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn
– boisko o wymiarach 40 x 20m, bramka 3 x 2
– rzut karny z 7m
– rzuty rożne oraz auty wprowadzane są nogą

TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU:
– turniej rozegrany zostanie w hali OSiR w Gołdapi w dniu 24 stycznia 2019 r. (czwartek) od godziny 11:30

PROGRAM ZAWODÓW:
– godzina 11:10 przyjmowanie zgłoszeń
– godzina 11:20 losowanie gier
– godzina 11:30 początek turnieju

NAGRODY:
– za miejsca I – III drużyny otrzymają trofea sportowe oraz dyplomy

nagroda dla najlepszego bramkarza i najskuteczniejszego piłkarza turnieju



OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. obowiązującego od dnia 25 maja 2018 (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych od Uczestników i zwycięzców Turnieju jest

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi z siedzibą przy ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap.  
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania

danych  osobowych,  z  którym  można  skontaktować  się  za  pośrednictwem  adresu  e-mail:
iod@egoldap.pl 

3. Uczestnicy  Turnieju  przystępując  do  niego  wyrażają  zgodę  na  bezterminowe  przetwarzanie
przez Administratora następujących danych osobowych: imię, nazwisko oraz wizerunek. 

4. Uczestnicy  Turnieju  przyjmują  do  wiadomości,  że  podanie  wyżej  wymienionych  danych
osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w Turnieju.  

5. Dane   osobowe   Uczestników   i   zwycięzców   będą   przetwarzane   w   celu  organizacji
i  przeprowadzenia  Turnieju  na  podstawie  zgody (art.  6  ust.  1  lit  a  RODO) jedynie  w celu
i  zakresie  niezbędnym do  wykonania  zadań  Administratora  danych  osobowych  związanych
z realizacją Turnieju i zadań statutowych a także w celach marketingowych i promocyjnych
(art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

6. Uczestnik przystępując do Turnieju wyraża  nieodpłatną zgodę na publikację  swoich  danych
osobowych, w tym osiągniętych wyników a także wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego
wizerunku  utrwalonego  jakąkolwiek  techniką  na  wszelkich  nośnikach  (w  tym  w  postaci
fotografii i dokumentacji filmowej) przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi na potrzeby
przeprowadzenia  Turnieju,  w celach  informacyjnych  i  promocyjnych  a  w  szczególności  do
zamieszczenia w/w na stronach internetowych Organizatora. 

7. Dane  osobowe  Uczestników,  będą  przetwarzane  i  używane  przy  zachowaniu  zasad
obowiązującego prawa. 

8. Osoby małoletnie (które nie ukończyły 16 roku życia) by wziąć udział w Turnieju powinny
posiadać zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w Turnieju.  

9. Dane  osobowe  Uczestników  Turnieju  (wraz  z  wynikami  i  wizerunkiem)  mogą  zostać
przekazane  mediom  (w  szczególności  lokalnym),  współorganizatorom,  sponsorom,
z zastrzeżeniem ust. 6. 

10. Każdemu  Uczestnikowi  przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  jego  danych  osobowych,  ich
sprostowania, usunięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem)  lub  ograniczenia  przetwarzania  lub
wniesienia  sprzeciwu  wobec  ich  przetwarzania,  a  także  prawo  do  przenoszenia  danych
i wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

11. Organizator  Turnieju  zapewnia  poufność  danych  osobowych  Uczestników  (z  zastrzeżeniem
postanowień ust. 9).

mailto:iod@egoldap.pl

