
 

REGULAMIN  

„Świętokrzyski Turniej Siatkówki Plażowej : 
Suchedniów Open 2022” 

 
Organizator: Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów 
Cel: Popularyzacja siatkówki plażowej wśród mieszkańców województwa 
świętokrzyskiego, integracja społeczności lokalnej, organizacja czasu 
wolnego  
Miejsce: Suchedniów , OSiR ul. Ogrodowa 11  
Data: 10 września 2022 r.  
Godzina rozpoczęcia :  
8:30 – potwierdzenie obecności wraz z odprawą techniczną; 
9:00 – rozpoczęcie turnieju 
Uczestnicy: 12 par, mężczyźni, bez podziału na grupy wiekowe 
(po zapełnieniu listy startowej istnieje możliwość dopisania na listę 
rezerwową) 
System rozgrywek: system podwójnej eliminacji (brazylijski), każdy 
mecz to jeden set do 21 pkt. Turniej rozegrany zostanie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami PZPS. Każdy zespół ma prawo do jednej 
przerwy (1 min) na odpoczynek w każdym secie. W przypadku 
niewystarczającej ilości par system rozgrywek może ulec zmianie. 
Zgłoszenia: e-mail;  sscsuchedniow@gmail.com 
Proszę o podanie imion i nazwisk zgłoszonej pary wraz z numerem 
kontaktowym 
Opłaty startowe: 30 zł (para) – opłacone przed dniem turnieju, szczegóły 
w mailu zwrotnym potwierdzającym zgłoszenie. 
Nagrody – Puchary i medale, wraz z drobnymi upominkami za zajęcie 
miejsc od 1 do 3. 
  

Postanowienia końcowe:  

 Każdy uczestnik biorący udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (SSC 
Suchedniów) celem zgłoszenia do imprezy i podania wyników do ogólnej 
wiadomości (zgodnie z Ustawa o Ochronie Danych Osobowych) 

 Akceptując regulamin każdy Uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich 
Opiekun) wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe 
oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi 
mogły być wykorzystywane przez prasę, radio, telewizję oraz w portalach 
internetowych a także w celach marketingowych Organizatora 
oraz sponsorów.  



 Osoby niepełnoletnie startujące w zawodach muszą posiadać pisemną 
zgodę prawnego opiekuna oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do udziału w imprezie do wglądu przez Organizatora.  

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń 
zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych wypadków a także za rzeczy 
pozostawione na obiekcie sportowym.  

 W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy zgłoszeni w 
formularzu zgłoszeniowym przygotowanym przez Organizatora.  

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.  

 Zawody zostaną odwołane w przypadku, kiedy Organizator oraz Sędzia 
Główny w dniu i na miejscu stwierdzą brak możliwości rozegrania turnieju.  

 Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.  
 
 
  



ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU PLAŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ 

 
Suchedniów – 10.09.2022 r. 

Nazwa drużyny:  
Lp.  Imię i nazwisko zawodnika   

 

1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 
 

 
Warunkiem wzięcia udziału w turnieju jest potwierdzenie poniższego oświadczenia przez 

zawodników:  

 
 

Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na wzięcie 
udziału w imprezie: 

„Świętokrzyski Turniej Siatkówki Plażowej : 
Suchedniów Open 2022” 

 

 

 

 

………………………………………..  

podpis, data  

 

 

 

……………………………………….. 

podpis, data 

 

  



ZGŁOSZENIE OSOBY NIELETNIEJ DO TURNIEJU 

PLAŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ 
 

 

 

 

 

Miejscowość: ………………………data……………………. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na udział syna:  

………………………………………………………………………………………. 

i jednocześnie informuję o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie : 

 
 „Świętokrzyski Turniej Siatkówki Plażowej : 

Suchedniów Open 2022” 

w dniu 10.09.2022 r. 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem turnieju i akceptuję jego treść. 

 

………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko oraz podpis czytelny rodzica/prawnego opiekuna) 

………………………………………………………………………….. 

telefon kontaktowy 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

przeprowadzenia ww.turnieju, zgodnie z art.6ust. 1a 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 

(RODO). 

 

 

 


