REGULAMIN TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO
II Memoriał im. Barbary Pawelczyk
Pod Patronatem Przewodniczącego Rady Miasta
Ostrołęki Jerzego Grabowskiego

I. Cel:
- uczczenie pamięci Barbary Pawelczyk
- popularyzacja tenisa stołowego
- aktywne spędzanie czasu wolnego
- integracja dzieci, młodzieży i dorosłych
II. Organizator:
Miejski Zarząd Obiektów Sportowo - Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce ul.
Hallera 10, 07-410 Ostrołęka
telefon: 29 760-68-68 w.17, 533-613-913, marketing1@mzostiit.ostroleka.pl
III. Termin i miejsce:
Zawody zostaną rozegrane w dniu 23 września 2018 roku o godzinie 9:00
Hala widowiskowo-sportowa im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce ul. Traugutta 1
Dekoracja zwycięzców ok. godz. 15:00
IV. Klasyfikacje turnieju:
- OPEN MĘŻCZYŹNI
- OPEN KOBIETY
- 45+ (K+M) – rocznik 1973 i starsi
- do 16lat (K+M) – rocznik 2002 i młodsi
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V. Opłaty:
a) przelew: PKO BP O/Ostrołęka, nr konta 62 1020 3802 0000 1002 0164 8393 z dopiskiem „tenis
stołowy 2018” oraz imię i nazwisko zawodnika.
b) Wpłaty można dokonywać w siedzibie Organizatora przy ul. gen. Józefa Hallera 10, w dni robocze
od 7:00 do 15:00.
- OPEN (K i M) - 20zł
- 45+ (K+M) - 20zł
- do 16lat (K+M) – bezpłatnie
VI. Nagrody:
a) puchar dla trzech pierwszych zawodników w każdej klasyfikacji turnieju
b) nagroda rzeczowa dla trzech pierwszych zawodników w każdej klasyfikacji turnieju
c) nagrody rzeczowe do rozdysponowania wśród wszystkich uczestników turnieju
VII. System rozgrywek i przepisy gry:
a) turniej rozegrany zostanie w grach singlowych
b) pojedynki rozgrywane będą do trzech wygranych setów, do 11 pkt.
c) turniej rozgrywany będzie systemem do dwóch przegranych meczów
d) czas trwania turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników
e) mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS
f) zawodnicy mogą grać wyłącznie certyfikowanym sprzętem zgodnie z listą okładzin dopuszczonych
przez ITTF
g) mecze sędziują zawodnicy wyznaczeni przez Organizatora
VIII. Zgłoszenia i losowanie:
a) zgłoszenia do dnia 20 września 2018r. do godz. 15:00
b) zgłoszenia elektroniczne na stronie: elektronicznezapisy.pl/event/3057.html
c) zgłoszenia telefoniczne pod nr 29 760-68-68 w.17 i mailowe: marketing1@mzostiit.ostroleka.pl
a) zgłoszenie w dniu zawodów do godziny 8:30 (pod warunkiem wolnych miejsc)

b) odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się na chwilę przed rozpoczęciem Turnieju
IX. Warunki uczestnictwa:
a) uczestnik musi własnoręcznie podpisać oświadczenie o udziale w turnieju na własną
odpowiedzialność oraz o zaakceptowaniu postanowień Ustawy o Ochronie Danych Osobowych
b) uczestnik niepełnoletni musi posiadać pisemną zgodę rodzica/opiekuna na udział w zawodach
c) uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania własnego sprzętu i stroju sportowego
X. Organizator zapewnia:
a) 6 stołów do gry
b) piłeczki
c) obsługę techniczną
d) posiłek regeneracyjny i napoje (kawa herbata, woda)
XI. Ochrona danych osobowych:
1. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymogom zawartym w niniejszym Regulaminie, w
tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i
ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):
a) administratorem Twoich danych osobowych jest Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych
i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce z siedzibą w Ostrołęce,
b) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji imprezy sportowej zwanej "II Memoriał
im. Barbary Pawelczyk w tenisie stołowym" na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,
c) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również wykorzystywane
w celach marketingowych, chyba że wyraziłeś/wyraziłaś na to odrębną zgodę,
d) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
e) masz prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów,
robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz
innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Turnieju na potrzeby reklamowe,
promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowotelewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów
filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników oraz wypowiedzi,
informacji i pomysłów Uczestników w celu reklamy i promocji. Tego rodzaju zdjęcia, materiały,
wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczone na wybranych nośnikach elektronicznych w
katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach
internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz
do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i
podmiotów z nim powiązanych.
4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem
imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika.
5. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek
opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez
gospodarza obiektu i organizatora turnieju
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni.
3. Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników
podczas trwania zawodów.
5. Zawodnik startuje w turnieju na własną odpowiedzialność.
6. Kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzyga Organizator.
7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

