
  

REGULAMIN 
Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora OSiR w Gołdapi

Stadion OSiR w Gołdapi
GOŁDAP, 01.08.2020 r.(sobota)

Organizator:
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi

Data i miejsce: 
- 01.08.2020 r. (sobota), od godz. 15:00  Stadion OSiR w Gołdapi

Cel imprezy  :   
- popularyzacja piłki nożnej w Gminie Gołdap
- stworzenie rywalizacji sportowej  

Uczestnictwo: 
- zespół składa się z pięciu zawodników w polu + bramkarz 
- zmiany systemem hokejowym 
- zespół liczy 10 zawodników w całym turnieju 
- przed rozpoczęciem meczu drużyny podają skład na dany mecz
- zgłoszenia do turnieju należy przesyłać na adres e-mail zawody@osirgoldap.pl do dnia 25 lipca 2020r.

System rozgrywek: 
- system rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn
- w turnieju udział może wziąć max 10 drużyn (decyduje kolejność zgłoszeń)

Wpisowe:
- wpisowe do turnieju do koszt 50 zł od drużyny płatne na konto OSiR nr 39 1020 4724 0000 3002 0007 5135
- dowód wpłaty należy przesłać na adres e-mail zawody@osirgoldap.pl     

Punktacja: 
Za zwycięstwo drużyna otrzymuje -3 pkt., za remis –1 pkt., za porażkę- 0 pkt.
O miejscu w tabeli decyduje w kolejności: liczba zdobytych punktów, wynik bezpośredniego spotkania, różnica
bramek, większa liczba strzelonych bramek. W przypadku równej: liczby punktów, różnicy bramek, zdobytych
bramek  i  remisowego  meczu  bezpośredniego-  sędzia  zarządza  serię  (po  3)  rzutów  karnych  pomiędzy
zainteresowanymi  zespołami.  W przypadku identycznego bilansu  u  więcej  niż  dwóch  zespołów,  obowiązuje
dodatkowa „mała tabela”, biorąca pod uwagę rezultaty meczów tylko pomiędzy zainteresowanymi zespołami. W
przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia, decydują przepisy zgodne z regulaminem rozgrywek ligowych PZPN.

Królem strzelców zostaje zawodnik, który uzyskał największą liczbę bramek w całym turnieju. W przypadku
większej liczby zawodników z równą liczbą strzelonych bramek- dogrywka po 3 rzuty karne (losowanie  spośród
bramkarzy bez bramkarzy rywalizujących drużyn).

Nagrody: 
-  3 najlepsze drużyny otrzymują pamiątkowe puchary, najlepszy bramkarz i strzelec turnieju otrzymują trofea
sportowe.

Zasady gry: 
 Liczba zawodników: 5 + bramkarz (10 osób w drużynie)
 turniej rozegrany zostanie na dwóch boiskach o wymiarach 30 x 60 
 Czas gry:  uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn
 Zmiany zawodników systemem „hokejowym” (wyznaczona strefa zmian)
 Rzut karny wykonuje się z odległości 9 m
 Drużynę obowiązuje jednolity strój z numerami oraz obuwie sportowe (lanki).
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 Za rażące przewinienia zawodnik może otrzymać żółtą lub czerwoną kartkę.

Sprawy organizacyjne:
 Decyzje w sprawach spornych, nie ujętych w niniejszym regulaminie, podejmuje organizator.
 Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub wypadki losowe

poniesione przez uczestników turnieju.
 Organizator nie bierze odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni.
 Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów.
 Organizator zapewnia wodę do picia.

OSiR w Gołdapi
ul. Partyzantów 31

e-mail:zawody@osirgoldap.pl 

 Kontakt telefoniczny: 530706361

ORGANIZATOR

VI. Zasady przetwarzania 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  Turnieju  jest  Ośrodek  Sportu
i Rekreacji w Gołdapi reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap,
tel. 87 615-04-55, e-mail: dyrektor@osirgoldap.pl.
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, rok urodzenia, miasto zamieszkania oraz
wizerunek oraz przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne, jednak
niezbędne do udziału w Turnieju.
4. Dane osobowe Uczestników Turnieju będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a RODO - udzielonej zgody jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora
związanych  z  realizacją  oraz  promocją  Turnieju  poprzez  umieszczenie  informacji  o  Uczestnikach  (w
szczególności  zwycięzcach)  oraz  ich  wizerunku  w  materiałach  reklamowych   i  promocyjnych
Administratora  oraz  Gminy  Gołdap,  w  tym  na  oficjalnych  stronach  internetowych  Administratora,  w
szczególności  na  stronach  www.  osirgoldap  .pl   oraz  na  stronach  Administratora  na  portalu  Facebook
i YouTube. Administrator zapewnia, że wizerunek Uczestników nie zostanie użyty w formie lub publikacji
dla nich  obraźliwej i nie będzie naruszać w inny sposób ich dóbr osobistych.Dane osobowe Uczestników
Turnieju  (imię, nazwisko, rok urodzenia, miasto zamieszkania, wizerunek) wraz z osiągniętymi wynikami
mogą zostać przekazane Gminie Gołdap oraz mediom w celach, o których mowa w pkt. 4.  Dotyczy to
również  przekazywania  Podmiotom świadczącym usługi  hostingowe (www, e-mail)  a  także  Podmiotom
znajdującym się poza EOG, posiadającym certyfikat zgodności z programem Tarcza Prywatności. (Dotyczy
portalu Facebook oraz Youtube). W celu dokonania montażu wideo i obróbki graficznej dane w zakresie
wizerunku mogą zostać przekazane Podmiotom wykonującym w/w usługi na rzecz Administratora.
5.  Dane  przetwarzane  będą bezterminowo lub  do  momentu  cofnięcia  zgody  (bez  wpływu na  zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
6. Uczestnikom Turnieju przysługuje prawo dostępu do treści  ich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia,   przenoszenia,  ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  ich  przetwarzania,
a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,  jeśli  uznają  Państwo,  iż  przetwarzanie  przez  Administratora  Państwa  danych  osobowych
narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
7. Przetwarzane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym
również profilowaniu.
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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  oraz  na  przetwarzanie  ich  danych
osobowych.  

                                       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:

9. 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.

10. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych

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

11.  Uczestnicy  Turnieju  przystępując  do  niego  wyrażają  zgodę  na  bezterminowe  przetwarzanie  przez

Administratora następujących danych osobowych: imię, nazwisko oraz wizerunek.

12. Uczestnicy Turnieju przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest

dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w Turnieju.

13.  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).

14. 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.

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

prawa.

16. Osoby małoletnie (które nie ukończyły 16 roku życia) by wziąć udział w Turnieju powinny posiadać

zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w Turnieju.

17.  Dane  osobowe  Uczestników  Turnieju  (wraz  z  wynikami  i  wizerunkiem)  mogą  zostać  przekazane

mediom (w szczególności lokalnym), współorganizatorom, sponsorom, z zastrzeżeniem ust. 6.

18. 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. 

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

9).                                      
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