
 

 

 

 

 

REGULAMIN  NOWOROCZNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 

O PUCHAR DYREKTORA MOSIR  

 

 

1) ORGANIZATOR : 
                   Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich                                           

 

2)TERMIN I MIEJSCE : 
     -  14.01.2021r. (sobota) – godz. 10 00 

     -  Hala  Sportowa MOSiR ul. Ziętka 60 

 

3) UCZESTNICY : 
            w Turnieju   mogą startować chętni , którzy : 

                 - są zdolni do udziału w zawodach sportowych, przedstawią zaświadczenie lub 

                    oświadczenie o stanie zdrowia. 

               - turniej przeznaczony jest dla osób powyżej 16 roku życia 

                  - obowiązuje limit 8 zespołów. Liczy się kolejność zgłoszeń.  

                     

 

4) SYSTEM ROZGRYWEK : 

 system rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych zespołów. 

       w przypadku zgłoszenia się 6 zespołów lub więcej zespoły podzielone zostaną na     

      grupy  

 obowiązują przepisy gry w piłkę nożną  

 gramy 4 zawodników w polu + bramkarz  

 czas gry uzależniony od ilości zgłoszonych zespołów  

 

5) ZGŁOSZENIA : 

 

                  Zgłoszenia drużyn przyjmowane są telefonicznie : 32 768 10 10  

                  lub  na adres mailowy : sportpiekary@interia.pl do 12 stycznia do godz. 15.30  

                  Limit zgłoszonych drużyn to 8, o kolejności zgłoszeń decyduje data zgłoszenia zespołu   

      Zgłoszenie drużyny powinno zawierać: 

       – nazwę zespołu  

       – imiona, nazwiska i datę urodzenia zawodników 

         każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i złożenie w dniu               

         rozpoczęcia  podpisanego zgłoszenia wraz z oświadczeniem o braku przeciwwskazań  

        do udziału w rozgrywkach. 

 

6) NAGRODY : 

  

                  Puchary dla wszystkich zespołów oraz medale dla trzech pierwszych zespołów.  

 

 

 

 

7) UBEZPIECZENIE 

mailto:sportpiekary@interia.pl


 

           Drużyny ubezpieczają się we własnym zakresie 

 

 

8) SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 

           W  przypadkach  spornych  lub  nie  objętych  regulaminem  decyzję  podejmuje    

upoważniony  przedstawiciel  organizatorów. 

Jednocześnie informuje, iż biorąc udział  w zawodach oświadczamy, iż w ostatnich 14 dniach 

nie występowały  u mnie żadne objawy związane z chorobą COVID – 19 tj. kaszel, duszności, 

katar, bóle głowy oraz nie miałem kontaktu z osobom zarażoną wirudem COVID – 19.  

 

                 
Ochrona danych osobowych:  
 

1. Dane osobowe uczestników  będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 

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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu 

umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. 

2.Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w 

tym profilowaniu. 

3.Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 

lit b) RODO –realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału  stanowi zawarcie umowy) oraz 

art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit.  

a) RODO –dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. 

4.Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, 

d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci 

wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w imprezie. 

5.Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich 

danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez 

pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora. 

6.Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w 

zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w 

której zamieszkuje -w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. 

Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, 

nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej  zawodów w Piekarach 

Śląskich oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania zawodów w 



Piekarach Śląskich. 


