
REGULAMIN TURNIEJU Streetball 3x3

ZAKOŃCZENIE WAKACJI

I. Postanowienia wstępne

1.W niniejszym regulaminie przyjmuje się następujące znaczenia podanych niżej i używanych w treści regulaminu 
terminów:                                                                                                                                                                     

Organizator: - organizatorem turnieju Streetball 3x3 jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi oraz Gołdapski 
Szkolny Związek Sportowy w Gołdapi.                                                                                                                                 

Turniej - rozgrywki amatorskich drużyn odbywające się w dniu 21 sierpnia 2021 r. na boisku przy SP1 w Gołdapi lub
w hali OSiR w Gołdapi. Początek godz. 10:00

2. Celem turnieju jest:

Promocja koszykówki dla amatorów.

Promowanie aktywności sportowej poprzez popularyzację streetballa.

Wyłonienie najlepszej drużyny i zawodników zgłoszonych do turnieju.

3. Udział w rozgrywkach jest równoznaczny ze zaznajomieniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

II. Zasady turnieju

1. Turniej ma charakter OPEN.                                                                                                                                              
2. Udział w turnieju wiąże się z aktywnymi zajęciami fizycznymi i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie 
wypadkami, odniesieniem obrażeń ciała i urazami fizycznymi.                                                                                            
3. Zgłoszenia drużyn należy dokonać jedynie drogą elektroniczną na adres zawody@osirgoldap.pl  do dnia 20 sierpnia 
2021 r. do godziny 1200.                                                                                                                                                          
4. Osoby zgłaszające swój udział w rozgrywkach celem dopełnienia procedur rejestracji mają obowiązek potwierdzenia 
swojej obecności, odebrania pakietu startowego oraz podpisania w punkcie informacyjnym, w dniu turnieju 
oświadczenia zawodnika

5. Zgłaszając drużynę należy podać jej nazwę, skład osobowy (imię, nazwisko), wiek zawodników
6. Udział zawodnika w turnieju jest dobrowolny i na własną odpowiedzialność.
7. Udział zawodnika w turnieju jest równoznaczny ze zrzeczeniem się roszczeń wobec organizatora z tytułu uszkodzeń 
ciała powstałych podczas rozgrywek.
8.Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie zawodników, pozostawione w miejscu rozgrywania turnieju.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju wypadki sytuacyjne, uszczerbki na zdrowiu 
zaistniałe w trakcie turnieju, pomiędzy zawodnikami a także osobami postronnymi.
11. Każdy uczestnik imprezy indywidualnie odpowiada za spowodowane zniszczenia sprzętu i infrastruktury 
znajdującej się na obiekcie podczas turnieju.

III. Zasady kwalifikacji zespołów

1. Na podstawie wstępnej rejestracji organizator dokona kwalifikacji zespołów, które ostatecznie zagrają w turnieju.

2. W zależności od ilości drużyn zostanie przeprowadzone losowanie i ewentualny podział podział na grupy.

3. Organizator przyjmuje zgłoszenia do turnieju wyłącznie od amatorów koszykówki.
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4. Dozwolone są drużyny damsko-męskie, damskie i męskie.

6. Zawodnik może grać tylko i wyłącznie w jednej drużynie.

7. Warunkiem utworzenia drużyny jest zgłoszenie minimum 3 osób.

IV. Zasady gry

1. Turniej odbywa się na ogólnych zasadach koszykówki ulicznej 3x3.

2. Turniej odbywa się na połowie boiska. Drużyny grają każdy mecz na jeden kosz do zdobycia 16 punktów lub do 15 

minut, włączając 3 minutową rozgrzewkę.

3. W przypadku remisu zostaje doliczone 5 minut dogrywki.

4. Każda drużyna składa się z 3 zawodników i jednego rezerwowego, uprzednio zgłoszonych i zakwalifikowanych do 

meczu.

5. Organizator na podstawie kart zgłoszeniowych w wyniku losowania grupuje zespoły.

6. 20 minutowy czas gry odlicza kontroler/sędzia obecny przy każdym boisku.

7. Mecze będą rozgrywane na dwóch boiskach równolegle.

8. Każdy mecz musi rozpocząć się z udziałem 2 drużyn 3-osobowych (gracze uprzednio zgłoszeni do turnieju). 

Drużyna może kończyć mecz w składzie 2 osobowym lub 3 osobowym.

9. Tylko drużyny przygotowujące się do meczu mają prawo przebywać na konkretnym boisku.

10. Kapitan zespołu, jako jedyny przedstawiciel drużyny, upoważniony jest do występowania w jej imieniu we 

wszystkich sprawach i sporach.

11. Drużyny, które będą się zachowywać w sposób agresywny w stosunku do uczestników turnieju,sędziego i 

organizatorów zostaną zdyskwalifikowane.

12. W przypadku złamania jakiejkolwiek zasady regulaminu organizator ma prawo do wykluczenia drużyny z turnieju.

13. W kwestiach nieuregulowanych w powyższym regulaminie stosujemy przepisy gry w koszykówkę PZKosz/FIBA.

14. Decydujące zdanie we wszystkich sporach posiada Sędzia Główny Zawodów.

V. Nagrody

1. Organizator zapewnia nagrody dla drużyn za zajęcie miejsca 1-3 w turnieju (trofea sportowe) oraz trofea sportowe 

dla najlepszego zawodnika turnieju i najlepiej punktującego zawodnika turnieju .

VI. Postanowienia końcowe

1.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu imprezy.

2.Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń.

3.Uczestnik turnieju dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz 

Partnerów wydarzenia w celach związanych z przekazywaniem informacji dotyczących działalności i oferty 

Organizatora oraz Partnerów wydarzenia zgodnie z ustawą z dnia 29sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883, ze zm.)

4.W wyjątkowych sytuacjach organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju bez podania przyczyny.

5.Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, noclegu itp.  

6.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zdjęć i materiałów audiowizualnych 

zrealizowanych podczas turnieju przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

7.Organizator zawodów zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r. o 



ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883, ze zm.)

9.Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 530706361 lub pisząc na zawody@osirgoldap.pl       

                     
 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, zwane

dalej także RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych od Uczestników Zawodów 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 Zawodów przystępując do nich wyrażają zgodę na bezterminowe przetwarzanie przez Administratora

następujących  danych  osobowych:  imię,  nazwisko,  miasto  zamieszkania  i  wizerunek  oraz  przyjmują  do

wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Zawodach. 

4. Dane osobowe Uczestników Zawodów 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  Zawodów  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.

5. 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.

6. Dane osobowe Uczestników Zawodów (imię,  nazwisko, 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. 

7. Dane przetwarzane będą bezterminowo lub do momentu cofnięcia zgody (bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). 

8. Uczestnikom Zawodów 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. 

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

profilowaniu. 
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