REGULAMIM
V BEACH VOLLEYBALL GNIEW 2022
GŁÓWNY SPONSOR TURNIEJÓW -HOTEL NA
WZGÓRZU W GNIEWIE

1.

CEL TURNIEJU:



2.

popularyzacja siatkówki plażowej,
wyłonienie najlepszej pary w rozgrywkach.

TERMIN I MIEJSCE:


TURNIEJ

21.08.2022 r.(godz.10:00)

Boiska do siatkówki plażowej obok Hali Widowiskowo – Sportowej w Gniewie ul. Kusocińskiego 10.

3.

ZGŁOSZENIA:





4.

ORGANIZATORZY:



5.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz online dostępny pod adresem
www.elektronicznezapisy.pl .
Zgłoszenia zostaną zawieszone w dniu 19 sierpnia 2022 roku (piątek) bądź w momencie
zgłoszenia się limitu - 24 zespołów.
Zgłoszenie jest skuteczne tyko wtedy gdy zostanie uiszczona opłata startowa.
Zgłoszenia można dokonać w dniu imprezy w Biurze Zawodów pod warunkiem, że nie został
osiągnięty limit – 24 zespołów.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie,
HOTEL NA WZGÓRZU w Gniewie – Sponsor

UCZESTNICY:
Drużyna składa się z dwóch osób
Wszyscy chętni pragnący spróbować swoich sił, którzy ukończyli 16 lat
Osoby nieletnie, które chcą wziąć udział w rozgrywkach zobowiązane są do dostarczenia
oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych), w którym wyrażają oni swą zgodę na udział
ich dziecka/podopiecznego w rozgrywkach, zaświadczają o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do tego rodzaju aktywności sportowej. Wypełniają wzór oświadczenia/zgody
stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

Osoby pełnoletnie, które chcą wziąć udział w turnieju wypełniają wzór oświadczenia/zgody
stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.
 Drużyna biorąca udział w rozgrywkach w której występuje zawodnik nieletni musi mieć
pełnoletniego opiekuna (trenera), który podpisuje Załącznik Nr 3 (stanowiący integralną
część niniejszego regulaminu). Pełnoletni opiekun w czasie trwania turnieju, sprawuje
opiekę i jest odpowiedzialny za:
- bezpieczeństwo i odpowiednie zachowanie zawodników,
- powiadomienie opiekunów prawnych niepełnoletnich zawodników swej grupy w
sytuacjach trudnych, niebezpiecznych i zagrażających życiu.





6.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJÓW:





7.

w zależności od liczby zgłoszonych zespołów,
grupy 3 – 4 drużynowe lub system brazylijski,
gra do wygrania jednego seta do 21 pkt., co 7 zmiana stron.
mecz o I i III miejsce do dwóch wygranych setów do 21 pkt

NAGRODY:






I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV - VI miejsce –
VII - X miejsce –

–
puchary, dyplomy, medal, 500 zł dla pary
–
puchary, dyplomy, medal, 400 zł dla pary
–
puchary, dyplomy, medal, 300 zł dla pary
medal, dyplom
dyplom

Dodatkowo nagrodzona zostanie NAJLEPSZA PARA ŻEŃSKA oraz
NAJLEPSZA PARA GMINY GNIEW
8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:












W turnieju biorą udział drużyny 2- osobowe.
W turnieju obowiązują przepisy Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
Mecze rozgrywane według ustalonych zasad
Organizator nie odpowiada za poniesione szkody.
Wpisowe od zespołu- 40 zł.
Wpisowe w dniu imprezy w Biurze Zawodów – 50 zł
Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny
Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
Każdy uczestnik turnieju objęty jest ubezpieczeniem NNW
Każdy zawodnik dopuszczony do turnieju musi wypełnić Załącznik Nr 1 (osoba nieletnia)
lub Załącznik Nr 2 (osoba pełnoletnia)
W sprawach turnieju można kontaktować się pod nr tel. 601-429-790 Tomasz Ostrowski,
e-mail: t.ostrowski@gosirgniew.com

LATO 2022 Z SIATKÓWKĄ PLAŻOWĄ

KLAUZULA INFORMACYJNA
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), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pana(ni) danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie, ul.
Kusocińskiego 10, 83-140 Gniew, NIP: 5932408512, REGON: 192992449.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(ni) się skontaktować w
sprawach ochrony Pana(ni) danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem poczty
elektronicznej: biuro@gosirgniew.com lub pisemnie na adres: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Gniewie, ul. Kusocińskiego 10, 83-140 Gniew.
3. Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. Udziału w zawodach – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
b. art. 6 ust. 1 lit a, art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
c. Spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w celach księgowych i podatkowych,
rozpatrywanie reklamacji, obsługi gwarancyjnej – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
d. Promocji i reklamy – zgodnie z art.. 6 ust 1 lit a RODO - w zakresie udzielonej zgody na publikację
wizerunku,
e. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Odbiorcami Pana(ni) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dane zostają udostępnione w
celu realizacji umowy. W sytuacji wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego Pana(ni) dane osobowe
zawarte w formularzu zostaną udostępnione GIS oraz właściwym ze względu na miejsce zamieszkania
stacjom sanitarno-epidemiologicznym.
5. Nie przewidujemy przekazywania Pana(ni) danych do państwa trzeciego, ani organizacji
międzynarodowej w rozumieniu RODO.
6. Pana(ni) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany prawem oraz do momentu
odwołania zgody w zakresie danych, dla których została wyrażona zgoda. Wyrażenie zgody nie jest
obowiązkowe, ale jest niezbędne do udziału w zawodach.
7. W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.
8. Posiada Pan(ni) prawo do:
✓ żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO,
✓ ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
✓ żądania usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
✓ lub ograniczenia czynności przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
✓ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach art. 21 RODO,
✓ przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii – w granicach art. 20 RODO.
9. Przysługuje Panu(ni) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
10. Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce Prywatności dostępnej w
naszej placówce oraz na naszej stronie internetowej pod linkiem: https://gosirgniew.com/politykaprywatnosci

