Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Elblągu

Turniej koszykówki ulicznej Trio-Basket
REGULAMIN ZAWODÓW
I. Cel
Upowszechnianie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Elbląga i okolic, popularyzacja
koszykówki.
II. Organizator
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.
III. Uczestnictwo
1. Turniej ma charakter otwarty. Do uczestnictwa zapraszamy dzieci i młodzież.
2. W turnieju mogą wziąć udział drużyny składające się z trzech 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 boiskach mieszczących się na Torze Kalbar przy ul.
Agrykola w dniu 4 lipca 2019 r. (czwartek).
2. Zapisy zespołów przyjmowane będą w dniu zawodów na 15 minut przed rozpoczęciem
imprezy.
3. Początek zawodów o godz. 11:00.
4. Udział w zawodach jest bezpłatny.
5. Gra się do 16 pkt. lub max 10 min. pełnego czasu gry.
6. Gra odbywa się na jeden kosz.
7. Nie ma przerw na żądanie.
8. Przed każdą grą drużyny losują kto rozpoczyna grę.
9. Kosz uzyskany z za linii dystansowej ma wartość 2 pkt.
10. Po faulu drużyna wznawia grę z za linii dystansowej.
11. Po każdej zmianie posiadania piłki musi byś ona odegrana poza linię dystansową.
12. Linia dystansowa: odległość od kosza 6 m.
13. W sytuacja spornych piłka przyznawana jest drużynie broniącej się.
14. Nie ma rzutów wolnych.
15. Jeżeli zawodnik specjalnie fauluje to może on zostać zdyskwalifikowany co wyklucza go z gry
w całym turnieju.
16. W przypadku remisu obowiązuje dogrywka (2 min lub 5 pkt.).
17. Główna zasada to gra fair play.
18. Gra toczy się bez sędziów, wynik liczy mediator.
V. Nagrody
Za miejsca I – III drużyny otrzymają słodkie upominki.
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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 koszykówki ulicznej Trio-Basket” 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);
5. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezie, w przypadku niepodania
danych udział w „Turnieju koszykówki ulicznej Trio-Basket” 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 turnieju na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza
zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków, natomiast zapewnia obsługę
medyczną.
Organizator
Dział Organizacji Imprez
MOSiR
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