REGULAMIN
XIX TURNIEJ WYZWOLENIA
W KOSZYKÓWCE MĘŻCZYZN

1. Cel: Popularyzacja koszykówki wśród mieszkańców Działdowa, uczczenie
rocznicy wyzwolenia naszego miasta.
2. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie.
3. Termin i miejsce: Turniej będzie rozgrywany w hali SP nr 2
w Działdowie.
Początek turnieju –12.01.2020r. godzina 10oo .
4. Uczestnictwo: W turnieju mogą uczestniczyć zespoły szkolne
i amatorskie mężczyzn. Każdą drużynę obowiązują jednolite stroje
i numery na koszulkach. Każda drużyna musi mieć kapitana, który będzie
informowany przez organizatorów o dalszym przebiegu rozgrywek oraz
innych sprawach organizacyjnych.
5. Zgłoszenia: W turnieju udział weźmie tylko 6 zespołów, które zgłoszą się
w biurze MOSiR do dnia 09.01.2020r do godz.13:00, o przyjęciu decyduje
kolejność zgłoszeń.
W celu zgłoszenia drużyny do turnieju, należy czytelnie wypełnić KARTĘ
ZGŁOSZENIOWĄ i dostarczyć do MOSiR. Zgłoszenie do turnieju jest
jednocześnie przyjęciem zasad i reguł zawartych regulaminie.
Każdy zawodnik zgłoszony do rozgrywek zobowiązany jest do złożenia
pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia. Oświadczenia należy złożyć
wraz z listą zgłoszeniową zawodników. Formularz do pobrania znajduje się
na stronie mosirdzialdowo.pl, pod artykułem o turnieju.
Spotkanie organizacyjne kapitanów drużyn i losowanie rozgrywek odbędzie
się w siedzibie MOSiR 09.01.2020 (czwartek) o godz. 18:00. W przypadku
zgłoszenia mniejszej ilości zespołów organizator może wykluczyć
konieczność organizacji spotkania kapitanów o czym drużyny zostaną
odpowiednio wcześniej powiadomione.
6. Sposób przeprowadzenia turnieju : Turniej będzie rozgrywany w dwóch
grupach po 4 drużyny systemem „każdy z każdym”.
Drugie drużyny z grup zagrają o miejsce III, zwycięzcy grup zagrają w
finale o I miejsce w turnieju.
Czas gry: 2 x 10 minut. W drugiej kwarcie ostatnia minuta czas
zatrzymywany.
W turnieju obowiązują ogólne przepisy PZKosz.
6. Nagrody: trzy pierwsze drużyny otrzymają puchary i dyplomy.
Nagrodzony zostanie również najlepszy zawodnik turnieju.

7. Uwagi końcowe :
- Organizator nie zabezpiecza dodatkowego ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NW). Zawodnik jeśli nie posiada takiego
ubezpieczenia w miejscu pracy lub nauki, może się ubezpieczyć we
własnym zakresie. MOSiR posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej (OC)
- W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem
decydować będzie organizator i sędziowie turnieju.
8. Ochrona danych osobowych:
- Administratorem danych osobowych jest Organizator.
- Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.
- Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie
uniemożliwia udział w XIX Turnieju Wyzwolenia w Koszykówce Mężczyzn.
- Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego
formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie
danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej zgodnie z warunkami
określonymi w rozporządzeniu 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) przez
Organizatora w zakresie:
a) publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników,
b) przesyłania informacji organizacyjnych o turnieju
c) obsługi zgłoszeń i korespondencji,
d) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora.
- Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika,
imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego
kategorię wiekową, płeć, uzyskany podczas zawodów wynik –w każdy sposób,
w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb
organizacji.
- Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotą w celach
marketingowych.

