REGULAMIN
Turnieju Siatkówki Plażowej
„GOŁDAP CUP 2019”
o Puchar Burmistrza Gołdapi
I. Sprawy ogólne:
1.Organizator:
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi
2. Celem turnieju jest:
- popularyzacja siatkówki plażowej
- promocja Uzdrowiska Gołdap.
3. Termin turnieju, godz. rozpoczęcia gier:
- Turniej odbędzie się w dniu 15 sierpnia 2019 r.(poniedziałek) na boiskach przy Plaży Miejskiej
OSiR w Gołdapi. Rozpoczęcie gier o godz. 09.30
II. Zasady uczestnictwa:
1.Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Zawodnicy nie mogą mieć przeciwwskazań
lekarskich do udziału w rozgrywkach. Udział w zawodach zawodnicy potwierdzają podpisem pod
oświadczeniem oraz regulaminem rozgrywek.
2. W turnieju mogą brać udział osoby, które mają ukończone 16 lat.
3. Drużyna składa się z dwóch osób.
III. Zgłoszenia i uczestnictwo w turnieju.
1. Zapisów do turnieju dokonać należy wysyłając zgłoszoną parę na adres email: zawody@osirgoldap.pl
- imię i nazwisko zawodników
- miejsce zamieszkania zawodników
- rozmiar koszulek
2. Zgłoszona para do turnieju opłaca wpisowe w wysokości 60 zł od pary (w dniu zawodów w biurze
zawodów na Plaży Miejskiej OSiR)
IV. Zasady Rejestracji:
1. Zgłoszone drużyny zobowiązane są zarejestrować się osobiście w biurze zawodów dniu 15.08.2019 r.
od godz. 8:00 do 8:30. W przeciwnym razie brak rejestracji dyskwalifikuje drużynę.
2. Turniej organizowany jest na 16 par. O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
Zawodnicy, którzy wezmą udział w turnieju otrzymują koszulki.

3. Wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju otrzymują: wodę mineralną i ciepły posiłek.
V. Zasady rozgrywek:
1. Wszystkie spotkania rozgrywane będą do dwóch wygranych setów + ewentualny tibrek
2. System rozrywek „brazylijski”
3. Obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową zgodnie z przepisami PZPS
VI. Nagrody
– 1000zł miejsce I + dyplomy, trofea sportowe
– 700zł miejsce II + dyplomy, trofea sportowe
– 500zł miejsce III + dyplomy, trofea sportowe
– 400zł miejsce IV + dyplomy
– 150zł miejsce V + dyplomy
– 150zł miejsce V + dyplomy

PULA NAGRÓD W TURNIEJU WYNOSI 3000zł.
VII. Postanowienia końcowe:
1. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i złożenia w dniu zawodów
podpisanej karty startowej (wzór na stronie internetowej OSiR lub przy rejestracji).
2. Zawodnik uczestniczący w turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku do działań
promocyjnych i reklamowych rozgrywek.
3. Turniej będzie rozgrywany piłkami firmy „MIKASA”, które zapewnia organizator.
4. Do rozgrzewki drużyny muszą posiadać własne piłki.
5. Zawodnicy przygotowują się do spotkań poza wydzielonymi boiskami.
6. Przed meczem, para ma prawo do 2 minutowej rozgrzewki na boisku.
7. Przed pierwszymi dwoma meczami turnieju para ma prawo do 10 minutowej rozgrzewki na boisku.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji
regulaminu i zasad gry.
9. O sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy.
10. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją pary z rozgrywek.
ORGANIZATOR

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
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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).

