
R E G U L A M I N 

OTWARTEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO 

organizowanego z okazji 

ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

 

1. Cel: Popularyzacja tenisa stołowego, uczczenie Święta Niepodległości. 

2. Termin i miejsce: Turniej odbędzie się 13 listopada 2021r, w sali gimnastycznej Zespołu 

Szkół Nr 1 w Działdowie (ul. Grunwaldzka). Początek turnieju godzina 8:00 (juniorzy), godz. 

10:00 (seniorzy). 

3. Uczestnictwo: W turnieju startować wszyscy chętni bez względu na płeć i wiek. Zawodnik 

może startować tylko w jednej kategorii wiekowej. 

4. System rozgrywek: Turniej będzie rozgrywany zgodnie z przepisami PZTS w czterech 

kategoriach wiekowych: 

Juniorzy:    Seniorzy:  

1) 2009 i młodsi   3) 2004 - 1971    

2) 2008-2005    4) 1970 i starsi 

5. Zgłoszenia: będą przyjmowane pod nr tel. 23 67 46 70 (od poniedziałku do piątku w godz. 

7:00-14:30) do dnia 10.11.2021 oraz w dniu zawodów. 

6. Nagrody: trzech pierwszych zawodników z każdej kategorii wiekowej otrzymają puchary. 

7.Uwagi końcowe: 

- zawodników obowiązuje strój sportowy, 

- zawodnicy grają własnymi rakietkami, organizator   zabezpiecza piłki 

- 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 

następstw nieszczęśliwych wypadków(OC). 

- we wszystkich innych sprawach nie objętych niniejszym   regulaminem  decydować będzie 

organizator. 

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 TURNIEJU 

TENISA STOŁOWEGO 

- 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) przygotowania pakietu startowego, opracowania wyników, wydania nagród itp. 

b) publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników, 

c) przesyłania informacji organizacyjnych  

d) obsługi zgłoszeń i korespondencji, 

e) 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. 

 

 


