
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Turnieju Siatkówki Plażowej o Puchar Prezydenta 
Miasta Konina w ramach Narodowego Dnia Sportu 

 

I. Organizator 

1. Miasto Konin. 
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie. 

 

II. Cele 

1. Popularyzacja siatkówki plażowej. 
2. Zachęcania do aktywnego wypoczynku. 

 

III. Termin i miejsce 

1. Termin: 17 wrzesień 2022 r. (sobota), godz. 9:00. Weryfikacja uczestników  
od godz. 8:30. 

2. Miejsce: Miejski Ośrodek Wypoczynkowy „Przystań Gosławice”, ul. Rybacka 7, 62-
510 Konin. 

 

IV. Zasady i warunki uczestnictwa 

1. W turnieju udział mogą wziąć zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. 
2. Każda drużyna składa się z pary mieszanej tzw. mikst (kobieta + mężczyzna). 
3. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić organizatorom pisemną zgodę  

na udział. 
4. Zawodnicy uczestniczą w turnieju na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się 

we własnym zakresie, a za ewentualne wypadki Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności. 



 

5. Obowiązuje limit zgłoszeń – maksymalnie 16 drużyn. Bierzemy pod uwagę listę 
rezerwową w wypadku wycofania się jakiejkolwiek drużyny przed turniejem. 
Decyduje kolejność zgłoszeń. 

6. Drużynę zgłaszamy wypełniając formularz zgłoszeniowy (plik do pobrania  
ze strony www.mosirkonin.pl/aktualności). 

7. Zgłoszenia przyjmowane będą osobiście w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Koninie, przy ul. Kurów 1, 62-510 lub drogą mailową  
na adres: sportszkolny@mosirkonin.pl (podpisany skan – oryginał dokumentu musi 
być dostarczony w dniu zawodów). Warunkiem zgłoszenia jest wypełniony i 
podpisany formularz zgłoszeniowy. 

8. Termin zgłoszeń: 1 września –  14 września 2022 r. 

 

V. System Rozgrywek 

1. System rozgrywek ustala Organizator – w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. 
2. Mecz rozgrywany będzie do dwóch wygranych setów (set rozgrywany do  

15 pkt przy dwóch pkt przewagi, pkt kończącym jest pkt 17). 
3. Tie-break rozgrywany będzie do 11 pkt przy dwóch pkt przewagi, pkt kończącym 

jest pkt 13. Punktacja uzależniona będzie od ilości zgłoszonych drużyn oraz od 
systemu gry. 

4. W przypadku odniesienia kontuzji wykluczającej udział zawodnika z dalszej części 
meczu bądź z turnieju zespół uznaje się za zdekompletowany,  
a zespołowi przeciwnemu przyznaje się potrzebne do zwycięstwa punkty. 

5. Zespół, który nie stawi się na boisku w wyznaczonym czasie przegrywa mecz 
walkowerem. 

  

VI. Punktacja 

1. W przypadku rozgrywania zawodów innym systemem niż „brazylijski” lub 
„pucharowy” za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 pkt, za przegrane 1 pkt, za 
walkower 0 pkt. 

2. O kolejności zespołów decyduje kolejno: 
• większa liczba zdobytych punktów. 

• jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tą samą liczbę pkt: 

- wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami, 

- lepszy (wyższy) stosunek setów – wygranych do przegranych w turnieju, 

- lepszy (wyższy) stosunek małych punktów – zdobytych do straconych  
w turnieju. 

 

VII. Postanowienia regulaminowe 

1. Zawody siatkówki plażowej rozgrywane są zgodnie z oficjalnymi Przepisami Gry w 
Siatkówkę Plażową FIVB. 



 

2. System rozgrywania turnieju zostanie ustalony w zależności od liczby zgłoszonych 
drużyn przed turniejem. 

3. Każdy zespół ma prawo do jednej przerwy na odpoczynek w każdym secie. 
4. Zmiana stron boiska co 5 kolejno zdobytych pkt. 
5. Boisko do gry o wymiarach: 16 m x 8 m, nie ma linii środkowej. 
6. Organizator zapewnia obsługę sędziowską oraz opiekę medyczną. 

 

VIII. Nagrody 

1. Za zajęcie I miejsca: Puchar Prezydenta Miasta Konina, głośniki bezprzewodowe, 
voucher do restauracji PepeNero, torba z produktami od firmy Kupiec, gadżety 
Miasta Konina, gadżety od partnerów wydarzenia. 

2. Za zajęcie II miejsca: puchar, piłki do siatkówki, voucher do lodziarni Beza Krówka 
Lody Rzemieślnicze, torba z produktami od firmy Kupiec, gadżety Miasta Konina, 
gadżety od partnerów wydarzenia. 

3. Za zajęcie III miejsca: puchar, gadżety Miasta Konina, torba z produktami od firmy 
Kupiec, gadżety od partnerów wydarzenia.  

4. Za miejsca IV-VI gadżety od partnerów wydarzenia. 

 

Nagroda specjalna od restauracji Marina Gaj. 

 

IX. Postanowienia końcowe 

1. Wszystkich zawodników biorących udział w turnieju obowiązuje niniejszy regulamin. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji oraz do 

wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki 

podczas trwania turnieju. 
4. Kontakt do organizatora: sportszkolny@mosirkonin.pl, sekretariat@mosirkonin.pl, 

tel. 63 243 00 60. 
5. W sprawach spornych, nie objętych niniejszym regulaminem ostateczną decyzje 

podejmuje Organizator. 
6. W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy zgłoszeni w formularzu 

zgłoszeniowym przygotowanym przez Organizatora. Zgłoszenie do turnieju jest 
równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju bez podania przyczyny 
lub przerwania w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

 

X. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie z 
siedzibą przy ul. Kurów 1, 62-510 Konin (dalej: MOSiR). 



 

2. Nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych pełni wyznaczony 
inspektor ochrony, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: 
iod@mosirkonin.pl. 

3. Dane osobowe uczestników turnieju przetwarzane są w następujących celach: 

• rozpatrzenia i dalszej realizacji zgłoszenia oraz umożliwienia uczestnictwa  
w turnieju na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora), 

• wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych sprawujących 
nadzór nad działalnością statutową MOSiR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* 
(przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
 na administratorze) w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym oraz ustawami dotyczącymi kultury fizycznej, 

• obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego    
ciążącego    na    administratorze)    w    związku z przepisami obligującymi 
administratora do dbania o swój wizerunek i mienie, w tym ustawą o samorządzie 
gminnym, przepisami dotyczącymi finansów publicznych, kodeksem postępowania 
cywilnego, 

• publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicznym jakim w tym przypadku jest pokazanie 
transparentności działalności MOSiR, popularyzacji sportu jak i samego wydarzenia), 

• publikacji wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (zgoda osoby, której dane 
dotyczą), 

• zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg, wniosków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e 
RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym przez administratora). 

4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom nadzorującym działalność MOSiR 
w zakresie działalności statutowej. Ponadto MOSiR może przekazywać (w odpowiednich 
sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, prawnych, 
dostawcom usług IT wspomagających zarządzanie turniejem, dostawcom usług w 
zakresie hostingu poczty elektronicznej i strony internetowej, zaufanym podmiotom 
wspomagającym organizację turnieju. 

 

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez następujący okres: 

• w celu realizacji zgłoszenia i umożliwienia uczestnictwa w turnieju – do momentu 
zakończenia turnieju, 

• w celu wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych – 5 pełnych 
lat od momentu zakończenia turnieju, 

• w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń – 6 lat od zakończenia 
turnieju, 



 

• w celu publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych 
uczestników – maksymalnie do 18 miesięcy od zakończenia turnieju, 

• w celu publikacji wizerunku – do czasu wycofania zgody jednakże 
nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia turnieju, nawet jeśli zgoda  
nie zostanie wycofana, 

• w celu rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków – 1 rok od złożenia reklamacji, 
skargi, wniosku. 

 

6. Każdy uczestnik posiada następujące prawa wynikające z RODO*: 

• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

• prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

• prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych 
osobowych, 

• prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania swoich danych osobowych  
(danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO*), 

• prawo  do  wycofania  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (danych przetwarzanych na 
podstawie udzielonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO*), 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu umożliwienia 
MOSiR rozpatrzenia oraz dalszej realizacji zgłoszenia. 
 
W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wykonanie 
powyższych celów. W przypadku udzielonej zgody na publikację wizerunku, podanie 
danych osobowych jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu 
na możliwość uczestniczenia w turnieju. 
 

8. Przetwarzanie danych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym 
profilowaniem. 

 

XI. Sposób publikacji informacji o turnieju. 

1. W celu ułatwienia dostępu do informacji dla osób zainteresowanych wydarzeniem, 
promocji wydarzenia, popularyzacji kultury fizycznej, jak i zapewnienia transparentności 
działalności, MOSiR będzie publikował informacje o turnieju na stronach internetowych 
www.mosirkonin.pl, www.konin.pl oraz na profilu FB www.facebook.com/mosirkonin. 


