
REGULAMIN
Turnieju Siatkonogi

rocz. 2007 i mł.
o Puchar Dyrektora OSiR

I. ORGANIZATOR:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi, ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap

II. TERMIN I MIEJSCE:
15.07.2021 r. (czwartek) godz. 10:00 (szatnie od 9.00) – Stadion OSiR w Gołdapi 
(główna płyta). W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych (opady deszczu) 
turniej rozegrany zostanie w hali OSiR  przy ul. Partyzantów 31A

III. CELE TURNIEJU:
1.Popularyzacja siatkonogi jako formy rekreacji ruchowej.
2.Promocja zdrowego stylu życia poprzez sport.
3.Rozpowszechnienie zasad Fair Play.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W turnieju mogą brać udział zawodnicy rocz. 2007 i mł.
2. Drużyna składa się z dwóch zawodników (bez podziału na płeć).
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi podpisaną kartę 
zgłoszenia , zgodę rodziców z podaniem imienia,nazwiska, daty urodzenia, miasto
4. W przypadku niedostarczenia karty zgłoszenia lub zgody rodziców, drużyna nie 
zostanie dopuszczona do turnieju.
6. Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oraz przystąpienie do 
rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu turnieju.
6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do turnieju jest posiadanie stroju sportowego w 
tym odpowiedniego obuwia

V. ZASADY GRY I SYSTEM ROZGRYWEK:
1. System turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszeń.
2. Ostateczna decyzja o systemie rozgrywania spotkań zapadnie po weryfikacji 
wszystkich zgłoszonych drużyn.
3. Wymiary boiska siatkonogi: 9 x 9m.
4. Boisko jest podzielone na dwie połowy przez siatkę (wysokość 110 cm +-5 cm).
5.Drużyna (zawodnik), który zwycięży losowanie ma prawo do decyzji o wyborze 
rozpoczęcia gry lub strony boiska.
6.Sposób serwowania –z podłoża ze stojącej piłki.
7.Przyjęcie serwisu –bezpośrednio lub po odbiciu z podłoża.
8. Serwis jest wykonywany z za linii końcowej boiska.
9. Jeżeli przy serwisie piłka dotknie taśmy serwis jest prawidłowy.
10. Nie można przebić pierwszej piłki po serwisie.
11. Zawodnik ma prawo odbijać piłkę każdą częścią ciała (za wyjątkiem rąk).
12.Maksymalna liczba odbić piłki od podłoża w trakcie jednej akcji wynosi 1.
13. Maksymalna ilość kontaktów zawodników z piłką w trakcie jednej akcji wynosi 3.



14.Zawodnik nie ma prawa dotykać piłki w jednej akcji więcej niż raz z rzędu.
15. Dotknięcie siatki w czasie gry powoduje przyznanie punktu przeciwnikowi.
16. Zespół zdobywa punkt po udanym umieszczeniu piłki w boisku po stronie 
przeciwnika, lub niewłaściwym zagraniu zawodnika.
17. Piłka ma być przebita przez zawodnika (nie po koźle z własnego pola gry).
18. Mecze rozgrywane są do dwóch zwycięskich setów. Set zwycięża drużyna, która 
pierwsza zdobędzie 11 punktów z dwupunktową przewagą.

VI. PUNKTACJA:
1. Obowiązuje punktacja: 3 pkt. za zwycięstwo, 0 pkt za porażkę.
2. O kolejności drużyn w grupie decydują odpowiednio:
a) większa ilość zdobytych punktów,
b) większa liczba wygranych setów,
c) wynik meczu bezpośredniego między zainteresowanymi drużynami,
d) lepsza różnica małych punktów.
3. Przy zastosowaniu pucharowego systemu rozgrywek o awansie do następnej rundy 
decyduje zwycięstwo.

VII. ZGŁOSZENIA:
1. Zgłoszenia zawodników przyjmowane będą 15 lipca 2021 r. w godz. 9.00 –9.30.
2. Zgłoszenia zawodników przyjmowane są na formularzu (karta zgłoszeniowa)
3. Wszelkie informacje dotyczące turnieju oraz regulamin wraz z załącznikami dostępne 
są na stronie internetowej OSiR Gołdap www.osirgoldap.pl

VIII. NAGRODY:
Puchary dla drużyn za trzy pierwsze miejsca, bony na usługi OSiR w Gołdapi oraz bony 
na pizzę do restauracji Parkova Restobar & Apartamenty.

IX. 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
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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.

5. 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. 

6. Dane przetwarzane będą bezterminowo lub do momentu cofnięcia zgody (bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem). 

7. 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. 

8. Przetwarzane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym również profilowaniu. 

9. 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.  

                                                                                                       ORGANIZATOR
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