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Regulamin 
Wakacyjnego Turnieju Siatkówki Plażowej 

 

I. ORGANIZATOR 

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim sp. z o. o.,  

ul. Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

tel.: 25 752 24 46, e-mail: mosir@mosir.org.pl 

WWW.MOSIR.ORG.PL 

Bezpośredni kontakt do Organizatora: 

Dział Marketingu, Imprez i Sportu Młodzieżowego 

tel.: 25 752 75 13, e-mail: imprezy@mosir.org.pl 

 

II. CELE  

1. Popularyzacja siatkówki plażowej w regionie.  

2. Propagowanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród dzieci  

i młodzieży, 

3. Promocja obiektu przy ul. Sportowej 1 w Mińsku Mazowieckim. 

4. Wyłonienie najlepszych siatkarzy plażowych w regionie. 

5. Organizacja czasu wolnego dla młodzieży i dorosłych. 

6. Integracja środowisk siatkarzy plażowych z okolic. 

7. Kształtowanie cech sportowej rywalizacji w duchu zasad fair play. 

8. Włączenie się w obchody 600-lecia nadania praw miejskich Miastu Mińsk Mazowiecki. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

17-18 lipca 2021 (sobota - niedziela) 

o godz. 9.00 – kategoria mężczyźni 

24 lipca 2021  (sobota)  

o godz. 9.00 – kategoria kobiety 

• boiska do piłki plażowej  

Stadion Miejski przy ul. Sportowej 1 w Mińsku Mazowieckim 

 

IV. KATEGORIE 

• kobiety – powyżej 13. roku życia, 

• mężczyźni – powyżej 16. roku życia. 

 

V. ZGŁOSZENIA 

1. W turnieju mogą wziąć udział drużyny, które zapisały się wysyłając e-maila na adres 

zapisy@mosir.org.pl do dnia 10 lipca 2021 w kategorii mężczyźni i do 17 lipca 2021 w 

kategorii kobiety. 

2. E-mail powinien zawierać następujące informacje: nazwa drużyny, imiona, nazwiska i 

wiek zawodników, miejscowości zamieszkania zawodników oraz telefon kontaktowy do 

Kapitana drużyny. Wiadomość ze zgłoszeniem musi również zawierać poniższą klauzule 
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Akceptuję regulamin imprezy. Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów 

turnieju w celu jego organizacji zgodnie  z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

3. Organizator zobowiązuje się przesłać informację zwrotną potwierdzającą udział 

drużyny w turnieju. 

4. Limit drużyn: 24 zespołów w kategorii mężczyzn i 16 zespołów w kategorii kobiet. 

5. Istnieje możliwość zapisania się w dniu zawodów po wcześniejszym kontakcie 

telefonicznym z organizatorem.  

 

VI. SYSTEM ROZGRYWEK 

1. System rozgrywek ustala Organizator w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.  

2. W przypadku zgłoszenia się mniej niż ośmiu drużyn w każdej kategorii  

turniej nie zostanie rozegrany. 

3. Przed meczem drużyna ma prawo do dwuminutowej rozgrzewki na boisku. 

4. Każda drużyna ma prawo do jednej przerwy na odpoczynek w każdym secie. 

5. Po każdych siedmiu zdobytych punktach (punkty zdobyte przez jeden zespół 

lub suma punktów zdobytych przez dwa zespoły) następuje zmiana stron boiska. 

6. Wszystkie mecze w siatkówce plażowej rozgrywane są: 

a. do dwóch wygranych setów, 

b. każdy set rozgrywany jest systemem zapisu ciągłego (każda zagrywka to punkt), 

c. dwa pierwsze sety rozgrywane są do 21 punktów z koniecznością uzyskania 

dwóch punktów przewagi bez punktu granicznego, 

d. set trzeci - decydujący rozgrywany jest do 15 punktów z koniecznością 

uzyskania dwóch punktów przewagi bez punktu granicznego. 

7. Przerwa między setami trwa jedną minutę. 

8. Turnieje będą rozgrywane piłkami firmy MIKASA, które zapewnia Organizator. 

 

VII. NAGRODY 

1. Najlepsza drużyna w każdej kategorii otrzyma puchar, medal oraz nagrodę rzeczową. 

2. Drużyny z miejsc 2 i 3 otrzymają medale oraz nagrody rzeczowe. 

3. Wszyscy zawodnicy, którzy wezmą udział w turnieju otrzymają upominek. 

 

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU 

1. Drużyna składa się z dwóch osób. 

2. W celu rejestracji zawodników w biurze zawodów w dniu zawodów należy okazać się 

ważną legitymacją szkolną lub dokumentem tożsamości (zdjęcie i data urodzenia). 

3. Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest podpisanie oświadczenia o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w imprezie, starcie na własną 

odpowiedzialność oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (zaświadczenia 

dostępne w biurze zawodów w dniu imprezy). 

4. W imieniu małoletniego oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny w dniu 

zawodów w biurze zawodów, OBECNOŚĆ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO W DNIU 

ZAWODÓW WRAZ Z DOKUMENTEM DO WERYFIKACJI OBOWIĄZKOWA. 

5. Podpisanie oświadczenia oznacza, że zawodnik startuje dobrowolnie i wyłącznie na 

własną odpowiedzialność (oświadczenia dostępne w biurze zawodów w dniu imprezy).  

6. Każdy uczestnik/rodzic lub opiekun prawny podczas weryfikacji podpisuje 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Wyszyńskiego 56 w 
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rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 

2016r., poz. 922). 

7. Uczestnik/rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na publikację zdjęć i materiałów 

filmowych z imprezy z wizerunkiem swoim/dziecka w Internecie, prasie i telewizji. 

8. Uczestnik/rodzic lub opiekun prawny swoim podpisem złożonym na oświadczeniu 

zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.  

9. Uczestnik/rodzic lub opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach 

wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, 

odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o 

charakterze majątkowym.  

10. Z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, 

czynniki ryzyka. 

11. Podpisując oświadczenie uczestnik/rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na 

udzielenie sobie/dziecku pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów 

medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi 

medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora.  

12. Uczestnik/rodzic lub opiekun prawny oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i 

prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie/dziecko szkody innym uczestnikom 

zawodów oraz osobom trzecim. 

13. Zgłoszenie do imprezy jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminów 

obiektu. 

14. Uczestnik/rodzic lub opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, iż zawodnik jest 

zobowiązany do dezynfekcji dłoni przed przystąpieniem do turnieju.  

 

IX.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w turnieju jest bezpłatny. 

2. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione  

w dniu zawodów. 

4. Organizator zapewnia wodę i poczęstunek. 

5. Organizator zapewnia szatnię, prysznic oraz zaplecze sanitarne. 

6. W przypadku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych zawody zostaną 

przełożone, a nowy termin zostanie podany w przeciągu 5 dni od dnia imprezy  

na stronie www.mosir.org.pl 

 
Informujemy iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o. o. z siedzibą w 

Mińsku Mazowieckim przy ul. Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk Mazowiecki. 

2.  Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych – iod@mosir.org.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia imprezy sportowej  

i promocji imprez sportowych.  

4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom realizującym pomiar czasu.  

5.  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.  

6.  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  

ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.  

7.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

8.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

odmową uczestnictwa w imprezie sportowej. 
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