Regulamin
V Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej

I. Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi
Miasto Czeladź
II. Współorganizatorzy:
Miejski Czeladzki Klub Sportowy
Szkoła Podstawowa nr 2 w Czeladzi
III. Cel zawodów:
1. Popularyzacja piłki siatkowej wśród Czeladzi.
2. Wyłonienie najlepszej drużyny turnieju.
3. Promowanie zdrowego trybu życia a także aktywnego wypoczynku i rekreacji.
IV. Termin i miejsce:
05.01.2020 r. (niedziela), godz. 16:00, hala sportowa w Czeladzi ul. Sportowa 2.
V. Uczestnictwo:
1. Turniej przeznaczony jest dla drużyn amatorskich.
2. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie u organizatora w wyznaczonym terminie,
listy zawodników z podaniem imienia, nazwiska oraz numeru PESEL, podpisaną
przez kierownika drużyny (zał. nr 1 do regulaminu).
3. W skład zespołu może wchodzić min. 6, a maks. 12 zawodników.
4. Drużyna winna mieć jednego kierownika , który odpowiada za kontakt z
organizatorem oraz za zawodników podczas turnieju.
5. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają żadnych
przeciwwskazań lekarskich.
6. Uczestnicy poniżej 18 roku życia obowiązkowo muszą posiadać pisemną zgodę
rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju, (w przypadku jej braku nie
zostaną dopuszczeni do rozgrywek)
VI. Zasady gry:
1. System rozgrywania meczy jest zależny od ilości drużyn biorących udział w
turnieju i zostanie ustalony przed rozpoczęciem zawodów.
2. Losowanie grup/drabinki turniejowej odbędzie się w dniu turnieju o godz. 15:30.
3. O kolejności decydują odpowiednio:
a. Liczba punktów ( zwycięstwo – 2 pkt, porażka – 1 pkt)
b. Lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych

c. Lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów
straconych.
d. Jeżeli mimo zastosowania reguł określonych w ust. a, b i c nadal nie można ustalić
kolejności, o wyższej pozycji w tabeli decydują mecze pomiędzy zainteresowanymi
drużynami.
5. System gry uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.
6. W trakcie każdego seta drużynie przysługuje jedna 30 sekundowa przerwa na
życzenie.
7. W czasie trwania zawodów prawo zwracania się do sędziego ma tylko i wyłącznie
kapitan drużyny
8. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPS.
VII. Zapisy:
Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie MOSiR Czeladź ul. Sportowa 2 oraz pod
numerem tel. 32-265-42-32 wewn.24 lub 23 lub przez e-mail
mcichon@mosir.czeladz.pl do 03.01.2020 grudnia 2019 tj. Piątek, do godz. 12:00.
Wpisowe wynosi 50 złotych – Płatne w dniu turnieju
VIII. Nagrody:
Puchary i medale dla trzech najlepszych drużyn oraz MVP turnieju.
IX. Postanowienia końcowe:
1. Każda drużyna jest zobowiązana do zapoznania się i przestrzegania powyższego
regulaminu.
2. Organizator ubezpiecza zawody oraz zapewnia podstawową opiekę medyczną.
3. Za rzeczy zagubione podczas turnieju organizator nie odpowiada.
4. Dopuszczalna jest gra tylko w miękkim obuwiu. Nie można grać w obuwiu o
czarnej podeszwie pozostawiającej ślady na nawierzchni sali sportowej.
5. Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody
wyrządzone przez jej zawodników podczas turnieju.
6. Organizatorzy informują, że na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia
tytoniu
i spożywania alkoholu.
7. Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie
zostaną dopuszczeni do rozgrywek.
8. Zawodnicy wyrażają zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie w
zależności od wyboru wizerunku, nazwiska, zdjęć z turnieju, w dowolnym formacie i
we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej
interpretacji regulaminu i zasad gry.
10. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia główny
zawodów.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 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 (zwanej dalej RODO) Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Czeladzi informuje, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Czeladzi, 41-250 Czeladź, ul. Sportowa 2, zwanym dalej Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Czeladzi; tel. 32 265 42 32, e-mail:
sekretariat.mosir@interia.pl;
2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za
prawidłowość przetwarzanie danych):
e-mail: iodo@marwikpoland.pl;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań przez placówkę i w
celu promocji placówki: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi, ul.
Sportowa 2, 41-250 Czeladź zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyrażoną uczestnictwem w VIII Rodzinnym
Rajdzie Rowerowym;
4. Dane osobowe, przedstawiające wizerunek grup lub poszczególnych uczestników
Rajdu w postaci zdjęć będą umieszczone na stronie internetowej, stronie
Facebook Organizatora lub Urzędu Miasta, w lokalnych mediach (prasa i
telewizja), w katalogach reklamowych i promocyjnych związanych z działalnością
Organizatora;
5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej;
6. Ze względu na charakter umieszczenia danych osobowych w postaci wizerunku
nie określa się okresu ich przechowywania;
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
10.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, które jest potwierdzone
uczestnictwem w VIII Rodzinnym Rajdzie Rowerowym;
11.Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany
decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;
12.Administrator Danych Osobowych nie
planuje dalej przetwarzać danych
osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.

