
 

 

REGULAMIN 
TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ ZESP. 3-OS 

O PUCHAR BURMISTRZA SŁUBIC 
 

 Organizatorzy: 

 Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR Słubice), 
ul. Sportowa 1, 69-100 Słubice; 
 

 Honorowy patronat: 

 Mariusz Olejniczak- Burmistrz Słubic 

 Zbigniew Sawicki- Prezes SOSiR 
 

 Cel zawodów: 

 Popularyzacja siatkówki plażowej wśród mieszkańców gminy Słubice i 
powiatu słubickiego; 

 Wyłonienie najlepszej drużyny turnieju; 

 Promowanie zdrowego trybu życia a także aktywnego wypoczynku i 
rekreacji; 

 Realizacja Kalendarza Sportowego SOSiR przy wsparciu Gminy Słubice; 
 

 Termin i miejsce: 

 15 sierpień 2020 r. (sobota), godz. 10:00; 

 2 boiska piaszczyste SOSiR, przy ul. Sportowej 1 (obok pola golfowego); 
 

 Warunki i zasady uczestnictwa: 

 W zawodach biorą udział drużyny składające się z 3 zawodników(czek); 
przy czym istnieje możliwość posiadania przez drużynę 1 
zawodnika(czki) rezerwowej;  

 Turniej rozgrywany jest w kategorii Open; 

 Organizatorzy dopuszczają do gry drużyny mieszane; 

 Organizatorzy dopuszczają do gry drużyny kobiet. Warunkiem jest 
zgłoszenie do dnia 13.08.2020 r. co najmniej 3 drużyn kobiet; 

 Zawodnicy(czki) startując w turnieju oświadczają, że nie mają żadnych 
przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu; 
 

 Sposób przeprowadzenia zawodów: 

 System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn; 

 Sety rozgrywane będą do 21 lub 15 punktów, co uzależnione będzie od 
ilości drużyn, tie-break odpowiednio do 15 lub 11 pkt; 

 Przed meczem drużyna ma prawo do 3 minutowej rozgrzewki na boisku; 



 

 

 Każdy zespól ma prawo do jednej trzydziestosekundowej przerwy w 
secie; 

 Pozostałe przepisy zgodnie z Regulaminem Rozgrywek Siatkówki 
Plażowej PZPS; 
 

 Zapisy (do 14.08.2020r., do godz. 14.00): 
 

 SOSiR Słubice 

 e-mail:   sekretariat@sosirslubice.pl 

 tel. SOSiR- 95 758 2501 

 fb: https://www.facebook.com/S%C5%82ubicki-O%C5%9Brodek-
Sportu-i-Rekreacji-Sp-z-o-o-191033477687654 

 

 Robert Tomczak- sędzia główny 

 e- mail: tomczakrobertfsl@gmail.com 

 tel. 601641504 

 fb: https://www.facebook.com/robert.tomczak.90/ 
 

 Podczas zapisów należy podać: 

 Nazwę drużyny; 

 Miejscowość; 

 Imiona i nazwiska zawodników(czek); 

 Rok urodzenia; 
 

UWAGA !!! Zapisy do 14 sierpnia 2020 r., do godz. 14:00. 
W dniu zawodów zgłoszenia nie będą uwzględniane. 

 

 W celu ostatecznego potwierdzenia udziału w Turnieju w dniu zawodów, 
(Biuro Zawodów) należy wypełnić kartę zgłoszeniową stanowiącą 

Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
 

 Postanowienia końcowe: 

 Każda drużyna jest zobowiązana do zapoznania się z Regulaminem. 

 Każdy zespół musi posiadać strój sportowy. 

 Za rzeczy zagubione podczas turnieju organizator nie odpowiada. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz 

 ostatecznej interpretacji Regulaminu i zasad gry. 

 Organizator nie ubezpieczył uczestników Turnieju od następstw 
nieszczęśliwych wypadków i nie bierze odpowiedzialności za stan 
zdrowia uczestnika zawodów oraz za wypadki mogące zaistnieć podczas 
Turnieju 
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 W sprawach spornych lub nie ujętych w Regulaminie decyduje 
Sędzia główny 

 

 Klauzula Informacyjna Dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych. 
 Zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE L119/1) dalej RODO 
informujemy iż: 

 Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Słubicki Ośrodek 
Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach, przy ul. Sportowej 
1, 69-100 Słubice, tel. 95/758 25 01, (e-mail: sekretariat@sosirslubice.pl), 
prowadzący działalność zgodnie ze swoim statutem. 

 Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 
Turnieju Siatkówki Plażowej drużyn 3-os., na podstawie art.6 ust.1 
RODO. 

 Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
celów określonych w pkt. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 Przysługuje Panu / Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku danych osobowych 
przetwarzanych na podstawie zgody ma Pan / Pani prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

 Ma Pan / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan / Pani , że 
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana / Pani narusza 
przepisy RODO. 

 Podanie przez Pana / Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe, 
aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w w/w wydarzeniu a odmowa 
podania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości 
udziału. 

 Wzięcie udziału w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby w/w wydarzenia. 

 

 
Organizator 
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         Załącznik nr 1 

 
 

OŚWIADCZENIE 
do udziału w Turnieju Piłki Plażowej 

zesp. 3-os. O Puchar Burmistrza Słubic 
 

 (Oświadczenie wypełniamy pismem drukowanym) 
 
 
 
Nazwa drużyny: ………………………………………………………………………… 
 
 
Miejscowość:      ………………………………………………………………………… 
 
   

l.p. Imię i nazwisko Rok urodzenia 

1  
 

 

2  
 

 

3 
 

  

4 
 

  

 
 

Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z 
Regulaminem turnieju 

i będziemy go stosować, co potwierdzam własnym podpisem. 
 

 
 

………………………………………..… 
    Podpis kapitana drużyny  


