
 

 
Turniej o Puchar Dyrektora MOSiR w Elblągu 

w Piłce Siatkowej Plażowej „Wakacje z MOSiR-em 2022” 
Elbląg, 31.07.2022 r. 

 

REGULAMIN ZAWODÓW 

 
1. CEL 

Upowszechnianie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Elbląga i okolic, popularyzacja 
plażowej piłki siatkowej.  
 
2. ORGANIZATOR 

MOSiR Elbląg ul. Karowa 1, 80-300 Elbląg, kontakt: tel. 55 625-63-06 
e-mail: imprezy@mosir.elblag.eu 
Współorganizator: Urząd Miejski w Elblągu 

 
3. MIEJSCE I TERMIN: 
Turniej zostanie przeprowadzony na boisku do siatkówki plażowej w Piastowie na terenie IKS 
ATAK (Gmina Milejewo 82-316, Piastowo 55), dnia 31 lipca 2022 r. (niedziela), od godz. 
10:00.  
 
4. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 
1. Turniej ma charakter otwarty i bezpłatny. 
2. W turnieju mogą wziąć udział drużyny składające się z dwóch zawodników, ubranych 

w jednakowe stroje sportowe.  
3. Zapisy zespołów przyjmowane będą drogą elektroniczną, poprzez formularz, który 

znajduje się na stronie MOSiR do dnia 28 lipca 2022 r., do godz. 23:59. Organizator 
zastrzega prawo do wcześniejszego zamknięcia przyjmowania zgłoszeń w przypadku 
wyczerpania się limitu 16 zespołów uczestniczących w turnieju lub przedłużenia 
powyższego terminu 

4. W przypadku większej liczy chętnych o przyjęciu zespołu do turnieju decyduje 
kolejność zgłoszeń. 

5. Każdy uczestnik turnieju startuje na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie 
muszą w dniu zawodów, przed startem w turnieju, dostarczyć podpisane przez 
rodziców/opiekunów oświadczenie, które znajduje się w niniejszym regulaminie. 

 
5. OBOWIĄZUJĄCE ZASADY TURNIEJU: 

1. Zawody zostaną przeprowadzone w systemie brazylijskim dla maksymalnie 16 
zespołów. 

2. Organizator zapewnia sędziego. 
3. Przed rozpoczęciem gry drużyny losują, kto rozpoczyna grę. 

4. Wszystkie mecze rozgrywane będą wg aktualnie obowiązujących przepisów PZPS. 1 
set rozgrywany jest do 21 pkt.  

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSda0AcrWWTqX5SlRy_ALA2hZ64EEzZTxexwoUoimyWCp8Sglw/viewform


 

 
 
 
6. NAGRODY: 
 

1. I miejsce – Puchar Dyrektora MOSiR w Elblągu dla zawodników oraz medale  

2. II miejsce – Puchar Dyrektora MOSiR w Elblągu dla zawodników oraz medale  

3. III miejsce – Puchar Dyrektora MOSiR w Elblągu dla zawodników oraz medale 

7. KARY 

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary: 

1. Upomnienie 

2. Dyskwalifikacja 

W/w kary stosowane będą wobec uczestników łamiących zasady niniejszego regulaminu. 
Rodzaj nałożonej kary będzie rozpatrywany indywidualnie, w zależności od zaistniałej 
sytuacji, przez Komisję Sędziowską. 

8.PROTESTY 

Protesty odnośnie przebiegu turnieju, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w 
formie pisemnej w Biurze Zawodów. Protesty będą przyjmowane przez okres 30 min. od 
momentu ogłoszenia wyników. Po tym czasie protesty nie będą rozpatrywane. 

9. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO: 
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać 
boiska i terenu wokół turnieju. Zaśmiecanie boiska i okolicy imprezy karane będzie 
dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników na terenie zawodów. 

10. INFORMACJE KOŃCOWE: 
1 . Uczestnik, rodzic lub opiekun, zapisując się w turnieju lub zapisując swoje 

dziecko/podopiecznego (ą) w turnieju oświadcza, że: 

• Zapoznał się i akceptuje regulamin turnieju Turniej o Puchar Dyrektora MOSiR w 

Elblągu w Piłce Siatkowej Plażowej 

• Zapoznał się zasadami przetwarzania podanych danych osobowych, które ujęte są w 

niniejszym regulaminie. 

• Startuje osobiście, lub dopuszcza do gry swoje dziecko lub podopiecznego (ą), na 

własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że 

udział w turnieju wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i 

zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także 

szkód i strat o charakterze majątkowym. 

• Przesłanie zgłoszenia oraz udział w turnieju oznacza, że zawodnik, lub rodzic/opiekun, 

ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w turnieju i 

dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując osobiście lub zgłaszając swoje  



 

 

 

dziecko lub podopiecznego (ą) w Turnieju o Puchar Dyrektora MOSiR w Elblągu w Piłce 

Siatkowej Plażowej na własną odpowiedzialność. 

• Podane dane są prawdziwe i przyjmuje do wiadomości, że podanie danych 

niezgodnych z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach 

prawa. 

• Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą lub 

zgłoszonego dziecka lub podopiecznego (ą) (wizerunek) , a także wyniki z danymi 

osobowymi mogły być niewyłącznie, nieograniczenie terytorialnie wykorzystane przez: 

prasę, radio, telewizję, media społecznościowe, a także w celach marketingowych 

Organizatora i Partnerów wyścigu na wszystkich polach eksploatacji związanych z 

organizacją imprez sportowych, ich promocją i reklamą oraz innych przedsięwzięć 

związanych z kulturą fizyczną i sportem. 

Podanie danych jest warunkiem wynikającym z zawarcia umowy pomiędzy 

organizatorem a uczestnikiem, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 

(RODO). 

2. Uczestnik oraz rodzic/opiekun zobowiązuje się do: 

• przestrzegania regulaminu turnieju (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany 

jako usprawiedliwienie) i kulturalnego zachowywania się, 

• realizowania w trakcie turnieju poleceń organizatorów imprezy, 

3. Zaleca się posiadanie indywidualnego ubezpieczenia OC i NW. 

4. Osoby nie biorące udziału w turnieju, poruszające po boisku w trakcie gry, będą 

usuwane przez obsługę techniczną. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zniszczone lub 

zaginione w trakcie trwania turnieju. 

6. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne przy zachowaniu 

bezpieczeństwa, z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, 

czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takim przypadku turniej 

może zostać zorganizowany w innym terminie, o czym zdecyduje organizator turnieju. 

 

7.Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych 

przypadkach, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio 

przed udziałem w turnieju. 

 

 



 

 

11. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: 

1. Dane osobowe uczestników Turniej o Puchar Dyrektora MOSiR w Elblągu w Piłce 

Siatkowej Plażowej będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia 

zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru, rozliczenia nagrody. 

2. Dane osobowe uczestników Turniej o Puchar Dyrektora MOSiR w Elblągu w Piłce 

Siatkowej Plażowej będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w art. 6 

ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE, L.119/1 z dnia 

04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.), zwanej dalej 

Ustawą. 

3. Administratorem danych osobowych, prowadzącym operacje przetwarzania danych 

osobowych, jest Organizator. Kontakt do Inspektora danych osobowych u Organizatora: 

e-mail: iod@mosir.elblag.eu. 

4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego rozdziału w związku z 

udziałem w Turniej o Puchar Dyrektora MOSiR w Elblągu w Piłce Siatkowej Plażowej 

obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w 

której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie 

projekt. 

5. Uczestnik przed startem w zawodach wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i 

rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i 

filmów dla potrzeb związanych z promocją wszelkich wydarzeń sportowych i 

rekreacyjnych organizowanych przez MOSiR. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, 

za pośrednictwem dowolnego medium. 

6. Uczestnik ma prawo: 

a) żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
c) przenoszenia danych, 
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 
7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 

dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia 

udział w Turniej o Puchar Dyrektora MOSiR w Elblągu w Piłce Siatkowej Plażowej. 

 

 

8. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w 

formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku  



 

 

 

będą wykorzystywane zgodnie z RODO oraz Ustawą. Organizator nie będzie ujawniał 

tych informacji żadnym osobom trzecim. 

9. Dane osobowe uczestników turnieju Turniej o Puchar Dyrektora MOSiR w Elblągu w 

Piłce Siatkowej Plażowej nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu. 

10. Dane osobowe uczestników turnieju Turniej o Puchar Dyrektora MOSiR w Elblągu w 

Piłce Siatkowej Plażowej będą przechowywane przez okres 5 lat. 

 

Organizator 

Dział Organizacji Imprez  
MOSiR 

 


