
REGULAMIN 

TURNIEJE  SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 
Żukowo 2021 

 
§1 ORGANIZATOR: 

1. Organizatorem Turniejów Siatkówki Plażowej zwanymi dalej "zawodami" jest 
Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie, ul. 3 maja 9 B, 83-330 Żukowo zwany 
dalej: „Organizatorem”.  
 

§2 TERMINARZ I MIEJSCE ZAWODÓW 

1. Pierwszy turniej odbędzie się 04 lipca 2021 r. (niedziela) o godz. 10.00, 
na boiskach do siatkówki plażowej przy stadionie miejskim w Żukowie, przy 
ul. Książąt Pomorskich 
2. Drugi turniej odbędzie się 28 sierpnia 2021 r. (niedziela) o godz. 10.00, 
na boiskach do siatkówki plażowej przy stadionie miejskim w Żukowie, przy 
ul. Książąt Pomorskich. 
 

§3 ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia do zawodów odbywają się na stronie www.elektronicznezapisy.pl.  
 

§4 ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Maksymalna liczba drużyn wynosi 12. 
2. Drużyna składa się z 2 osób. 
3. Zawody przeprowadzone będą w dwóch kategoriach: mężczyzn i kobiet. 
4. Uczestnictwo w rozgrywkach ma charakter dobrowolny, każdy biorący w nich 
udział czyni to na własną odpowiedzialność. 
5. W turnieju mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 lat i posiadają 
zgodę rodzica lub opiekuna. 
6. Wpisowe wynosi 20 zł od zespołu za każde zawody (wpisowe przeznaczone 
jest na ciepły posiłek, napoje dla uczestników i nagrody).  
7. Dla najlepszych drużyn przewidziano pamiątkowe puchary, medale i nagrody 
rzeczowe. 
 
 
 

http://www.elektronicznezapisy.pl/


§5 ZASADY ROZGRYWEK 

1. Obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową PZPS. 
2. System gry będzie uzależniony od ilości zgłoszonych zespołów. 

 
§6 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem  
i podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych. 
2.  Turnieje będą rozgrywane piłkami firmy „MIKASA VLS 300”. 
3. Do rozgrzewki drużyny muszą posiadać własne piłki. 
4. Zawodnicy przygotowują się do spotkań poza wydzielonymi boiskami. 
5. Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizatorzy nie odpowiadają. 
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz 
ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad gry. 
7. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy. 
8. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją pary z rozgrywek. 

 
§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie z siedzibą w Żukowie ul. 3 maja 9 B, 83-330 Żukowo, tel. 58 680 08 
48, e-mail: okis@okis-zukowo.pl.  
2. We wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz 
realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony 
danych przez e-mail: iod@okis-zukowo.pl  
3. Uczestnicy przystępując do udziału w zawodach podają następujące dane 
osobowe należące do kategorii danych zwykłych: imię, nazwisko, miejscowość, 
data urodzenia, reprezentowana drużyna.  
4. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie organizacji zawodów 
i wręczenia nagród jest art. 6 ust.1 lit e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne 
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; w zakresie 
publikacji wizerunku jest wyrażona zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO.  
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania jest brak 
możliwości wzięcia udziału w zawodach.  
6. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie zawodów 
oraz wręczenie nagród, a w przypadku wyrażenia zgody, publikacja zdjęć 
w wydaniach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych 



Administratora w celach informacyjnych i promocyjnych, jak również 
przekazanie ich do mediów.  
7. Dane, w zakresie publikacji zdjęć będą przetwarzane do czasu cofnięcia 
zgody, pozostałe zgodnie z kategorią archiwalną akt określoną w dokumentacji 
Administratora.  
8. W imieniu niepełnoletnich uczestników zawodów zgodę na udział 
w zawodach oraz na przetwarzanie danych osobowych wyraża rodzic lub 
opiekun prawny dziecka.  
9. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane 
na zlecenie administratora: firmy IT, kancelarie prawne, portal 
elektronicznezapisy.pl.  
10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed 
cofnięciem zgody, żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia, a także 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało 
wymienione prawa lub naruszało RODO. 


