REGULAMIN AMATORSKIEGO TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
1. Turniej rozpoczyna się 21 lipca 2019 r. o godzinie 16:00 na boisku siatkówki plażowej
przy stadionie w Domaradzu

2. W turnieju mogą brać udział osoby powyżej 15 roku życia bez względu na płeć.
3. Zgłoszeń drużyn można dokonywać do dnia 19 lipca 2019 r. przesyłając wypełniony
formularz zgłoszeniowy na adres: sport@domaradz.pl lub dostarczając go
osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w Domaradzu, 36-230 Domaradz 345 w
godzinach pracy urzędu (7:00 – 15:00)
UWAGA - w turnieju może brać udział tylko 8 drużyn – decyduje kolejność zgłoszeń

4. W przypadku, gdy zgłoszenie było dokonywane przez e-mail warunkiem udziału w
turnieju jest dostarczenie podpisanego oryginału formularza najpóźniej do 15:30
w dniu zawodów.

5. Każdy z zespołów musi składać się z dwóch osób. Pary mogą być mieszane.
6. Turniej ma charakter otwarty
7. Zawodnicy uczestniczący w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie, biorą
udział na własną odpowiedzialność, organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności
za wynikłe wypadki.

8. Zagwarantowane są nagrody dla pierwszych 3 par.
9. Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów każdy do 15 punktów. Pozostałe
zasady wg przepisów PZPS.

10. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje Sędzia główny lub organizator.
11. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji
Regulaminu.

12. Każdy zawodnik dopuszczony do uczestnictwa w Turnieju musi złożyć własnoręcznie
podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju,
w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie o zdolności dziecka do udziału w
Turnieju musi złożyć rodzic lub opiekun prawny (Oświadczenia w załączniku).

13. Udział w Turnieju jest bezpłatny.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Domaradz, 36-230 Domaradz 345
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Urząd Gminy w Domaradzu Inspektor Ochrony Danych, 36-230
Domaradz 345 lub e-mail iod@domaradz.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji turnieju piłki siatkowej
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie potrzebnym do przygotowania i przeprowadzenia
turnieju
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w turnieju

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
„TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ”
DOMARADZ, 21.07.2019
Nazwa drużyny: ……………………………………..
Gracz 1:

Gracz 2:

IMIĘ..................................................................
NAZWISKO........................................................

IMIĘ..................................................................
NAZWISKO........................................................

ADRES ………………………………………………….

ADRES ………………………………………………….

DATA URODZENIA …………………………………..

DATA URODZENIA …………………………………..

UWAGA! Formularz należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami.

Jednocześnie oświadczam, że:
1.
2.
3.
4.
5.

Mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w w/w turnieju co potwierdzam stosownym
oświadczeniem
W przypadku odniesienia kontuzji nie będę wnosił(a) roszczeń w stosunku do organizatora.
Zapoznałem(am) się z regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych w
zakresie niezbędnym do potrzeb organizacji i przeprowadzenia Turnieju.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w publikacji na stronie www.domaradz.pl

..............................
data i podpis uczestnika 1

Oświadczenie rodzica
(dla uczestników niepełnoletnich)

..............................
data i podpis uczestnika 2

Oświadczenie rodzica
(dla uczestników niepełnoletnich)

Ja, niżej podpisany(a), oświadczam, że mój
syn/córka …………………………………… nie posiada
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w
Turnieju Siatkówki Plażowej,
który
zostanie rozegrany w dniu 21.07.2019 r. na
stadionie w Domaradzu, zapoznałem się z
regulaminem oraz wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora danych
osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym
do potrzeb organizacji i przeprowadzenia
Turnieju.

Ja, niżej podpisany(a), oświadczam, że mój
syn/córka …………………………………… nie posiada
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w
Turnieju Siatkówki Plażowej, który zostanie
rozegrany w dniu 21.07.2019 r. na stadionie w
Domaradzu, zapoznałem się z regulaminem
oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych uczestnika w
zakresie niezbędnym do potrzeb organizacji i
przeprowadzenia
Turnieju.

……………………………………
czytelny podpis

……………………………………
czytelny podpis

