Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Elblągu

Turniej Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar Prezydenta Elbląga
REGULAMIN ZAWODÓW
I. Cel
Upowszechnianie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Elbląga i okolic, popularyzacja
plażowej piłki siatkowej.
II. Organizator
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, Urząd Miejski w Elblągu, Tawerna Tortuga.
III. Uczestnictwo
1. Turniej ma charakter otwarty. Do uczestnictwa zapraszamy wszystkich chętnych z terenu
naszego miasta, województwa i innych regionów kraju, a także gości zagranicznych.
2. W turnieju mogą wziąć udział drużyny składające się z dwóch zawodników, ubranych w
jednakowe stroje sportowe. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć organizatorom w dniu
zawodów pisemną zgodę rodziców/opiekunów.
IV. Miejsce przeprowadzenia zawodów i obowiązujące zasady
1. Turniej zostanie przeprowadzony na boisku do plażowej piłki siatkowej przy Tawernie
Tortuga w dniu 21 lipca 2019 r. (niedziela).
2. Zapisy zespołów przyjmowane będą w formie elektronicznej na adres
imprezy@mosir.elblag.eu do dnia 18 lipca 2019 r. r. Ilość miejsc ograniczona. W przypadku
większej liczy chętnych o przyjęciu zespołu do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Początek zawodów o godz. 9:00.
4. Zawody zostaną przeprowadzone w systemie brazylijskim dla 12 zespołów.
5. Wszystkie mecze rozgrywane będą wg aktualnie obowiązujących przepisów PZPS. Gramy 1
set do 21 pkt.
V. Nagrody
Za miejsca I – III drużyny otrzymają pamiątkowe puchary oraz medale.
VI. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
z siedzibą w Elblągu przy ul. Karowej 1 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi
operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Wiktor Sampławski, e-mail:
iod@mosir.elblag.eu.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją imprezy
„Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Prezydenta Elbląga” oraz w celach marketingowych i nie
będą udostępniane innym odbiorcom,
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
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5. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezie, w przypadku niepodania
danych udział w „Turnieju Siatkówki Plazowej o Puchar Prezydenta Elbląga” jest niemożliwy,
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
I. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
II. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
III. przenoszenia danych,
IV. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
V. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu,
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat
VII. Uwagi organizacyjne
Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. Organizator nie
ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków, natomiast zapewnia
obsługę medyczną.
Organizator
Dział Organizacji Imprez
MOSiR
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