REGULAMIN
TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ
organizowanego z okazji

Święta Niepodległości
1. Cel: Popularyzacja piłki siatkowej i aktywnego wypoczynku wśród
mieszkańców Działdowa, uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości.
2. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie.
3. Termin i miejsce: Turniej odbędzie się w sobotę 20 listopada 2021r
godz. 1000 na sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie
(ul. Grunwaldzka).
4. Uczestnictwo: W turnieju udział weźmie sześć zespołów zgłoszonych do
dnia 18.11.2021r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszeń można dokonać
na e-mail (biuro@mosirdzialdowo.pl) – nazwa zespołu, pełny skład oraz
numer kontaktowy. Oprócz zgłoszenia każdy zawodnik musi złożyć
pisemne oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wzięcia
udziału w Turnieju i o znajomości regulaminu. (oświadczenie jest
dostępne na stronie MOSiR).
5. System rozgrywek: Turniej będzie rozgrywany w dwóch grupach,
systemem „każdy z każdym”, Zwycięzca grupy A zagra z drugą drużyną
grupy B, druga drużyna grupy A z pierwszą drużyną grupy. Zwycięzcy
meczy zagrają o miejsce pierwsze, pokonani o miejsce trzecie. Mecze
rozgrywane będą do dwóch wygranych setów. Rozgrywki prowadzone
będą zgodnie z przepisami PZPS.
6. Nagrody: Trzy pierwsze drużyny turnieju otrzymają dyplomy i puchary.
7. Uwagi końcowe:
- zgłoszenie zawodnika do zawodów będzie równoznaczne z
posiadaniem przez zawodnika aktualnych badań lekarskich
pozwalających na udział w zawodach, za co odpowiada zgłaszający,
- 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).
- w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydować będzie
organizator 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 TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ
- 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.

