
 
 

R E G U L A M I N 
 

V TURNIEJU W PLAŻOWEJ PIŁCE SIATKOWEJ 
O PUCHAR WÓJTA GMINY 

KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 
 

 
§ 1 

Cele 
 

1. Upowszechnianie plażowej piłki siatkowej w Gminie Krościenko nad Dunajcem. 
2. Stworzenie warunków do czynnego uprawiania sportu. 

 

§  2 
Organizator 

 
1. Głównym organizatorem Turnieju w plażowej piłce siatkowej jest Wójt Gminy    

Krościenko nad Dunajcem. 

2. Współorganizatorem imprezy jest Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad 
Dunajcem. 

 

§  3 
Biuro organizacyjne 

 
Biuro organizacyjne Turnieju znajduje się w Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad 
Dunajcem, Rynek 34, Tel. 511 473 203, e-mail: promocja@ckipkroscienko.pl 
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 08.30-16.00  
oraz w weekendy od 09.00 do 16.00 Możliwość zgłoszeń osobiście lub na adres e-mail. 

 
§  4 

Termin zawodów 
 

13-14 lipca 2019 r. 
13 lipca 2019 r. - Eliminacje 
14 lipca 2019 r. – Finały 

 



 
§  5 

Miejsce zawodów 
 

Boisko do piłki plażowej - bulwary obok mostu. 
 
 

§ 6. 
Program zawodów 

 
 
13.07.2019 r. – sobota 

9.00 – odprawa w tym losowanie grup 
9.30 – rozpoczęcie zawodów (eliminacje) 

14.07.2019 r. niedziela 
9.00 – rozpoczęcie zawodów (półfinały, finały) 

 
 

§ 7 
Uczestnictwo 

 
1. W zawodach mogą brać udział osoby pełnoletnie. Weryfikacja odbywa się na 

podstawie dokumentów tożsamości w dniu turnieju (dowód osobisty, prawo jazdy). 
2. Do zawodów dopuszcza się drużyny mieszane(kobieta-mężczyzna) w dwóch grupach 

wiekowych: 

 Grupa I – rocznik do 1979 

 Grupa II – rocznik po 1979 
 

3. Do zawodów drużyny (zawodnicy) zgłaszani są na imiennych listach na formularzu 
załączonym do regulaminu. 

4. Ilość grup dopuszczonych do zawodów: 

 Grupa I – 8 drużyn 

 Grupa II – 4 drużyny 

Uwaga: Obowiązuje kolejność zgłoszeń.  

5. System rozgrywek: 

 Grupa I – rocznik do 1979 

System gier z podziałem na grupy. W grupach gramy systemem „każdy z 
każdym”. Mecz składa się z dwóch setów. Punktacja: 

 Za wygrany mecz – 2 pkt, 

 Za remis – 1 pkt, 

 Za przegrany mecz – 0 pkt. 

Przydział do poszczególnych grup decyduje losowanie. Drużyny, które zajmą dwa 
pierwsze miejsca przechodzą do półfinału. 

 Grupa II – rocznik po 1979 



System gier z „każdy z każdym”. Mecz składa się z dwóch setów. Punktacja: 

 Za wygrany mecz – 2 pkt, 

 Za remis – 1 pkt, 

 Za przegrany mecz – 0 pkt. 

6. O kolejność zajętych miejsc decyduje: 

 Grupa I – rocznik do 1979 – rozgrywki grupowe - ilość punktów, stosunek setów 
wygranych do przegranych w dalsze kolejności mały punkty. 

 Grupa II – rocznik po 1979 – w kolejności: zdobyte punkty, sety, małe punkty 

7. Każda drużyna musi mieć kapitana, który odpowiada za zawodników podczas 
zawodów, bierze udział w losowaniach, reprezentuję drużynę w rozmowach 
z organizatorem zawodów. 

8. Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność oraz ubezpiecza się we 
własnym zakresie. 

9. Termin zgłoszenia do zawodów upływa dnia 8 lipca 2019 r. o godzinie 12.00. 

10. Forma zgłoszeń: mail, poczta, osobiście 

11. Miejsce zgłoszeń: Gminne Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem, 
Rynek 34, Tel. 18 262 3304; 503 336 171, e-mail: biuro@ckipkroscienko.pl 

12. System rozgrywek zostanie przyjęty po zamknięciu zgłoszeń oraz przedstawiony 
podczas odprawy, w dniu rozpoczęcia Turnieju. Odprawa o godz.9,00. 

13. Turniej zostanie przeprowadzony w oparciu o oficjalne przepisy PZPS- siatkówka 
plażowa. 

14. W przypadku dużej liczby zgłoszeń gr. kobiecych organizator zastrzega sobie prawo 
do utworzenia grupy żeńskiej. 

15. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora. 

 

§ 8 

Program zawodów 

 
1. Odprawa, rozlosowanie grup i ustalenie kolejności spotkań o godz. 9,00 

2. Otwarcie zawodów o godz. 9.30. 

3. Rozgrywanie spotkań. 

4. W czasie trwania Turnieju dla uczestników organizator zapewnia posiłek i napoje. 

5. Po zakończeniu rozgrywek wręczenie pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych 
uczestniczącym w turnieju zespołom. 
 

 
§ 9 

Przetwarzanie danych osobowych uczestników: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Krościenko nad Dunajcem,  
34-450 Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35. 
Kontakt z IODO e-mail: iod@kroscienko-nad-dunajcem.pl 



2. Dane osobowe uczestników Turnieju będą przetwarzane w celach, zakresie i przez 
okres niezbędne dla organizacji, przeprowadzenia i promocji V Turnieju w Plażowej Piłce 
Sitkowej  o Puchar Wójta  Gminy Krościenko nad Dunajcem, wyłonienia zwycięzców i 
odbioru nagród.  

3. Dane osobowe uczestników Turnieju 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),  polskimi 
przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi 
przepisami prawa, niniejszym Regulaminem. 

 4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać 
zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

5. Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników Turnieju stanowi  
art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja 
Regulaminu i zgłoszenie udziału w Turnieju 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. 

 6. 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 Turnieju.  

7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do 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.  

8. Przetwarzanie danych, o których mowa w punkcie powyżej w związku z udziałem w 
Turnieju obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą klubu 
sportowego w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania 
Turnieju. 

 9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział 
w Turnieju. 

 

 

 
 
 



 
§ 10 

Zasady finansowania 
 

1. Koszty organizacji zawodów ponosi Organizator i współorganizatorzy ze środków 
własnych i pozyskanych od sponsorów. 

2. Koszty transportu uczestników ponoszą zainteresowane zespoły. 

 

§ 11 
Nagrody 

 
1. Za miejsca od I do III przyznawane będą puchary i nagrody. 

2. Za miejsca od I do VIII będą przyznawane dyplomy. 

 

& 12 
Sprawy końcowe 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji 

Regulaminu. 

2. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator. 

3. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów. 

4.  Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione Organizator nie odpowiada. 

5. Za zaistniałe wypadki niezawinione przez Organizatora, Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności. 

6. Parking dla uczestników Turnieju oraz kibiców, znajduje się przy ul. Źródlanej. 

7. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych Organizator zastrzega sobie 
zmianę terminu Turnieju. 

8. Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie zostaną 
dopuszczeni do rozgrywek. 

9. Zawodnicy wyrażają zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie w zależności od 
wyboru wizerunku, nazwiska, zdjęć z turnieju, w dowolnym formacie i we wszystkich 
mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie. 

 



 
 

LISTA IMIENNA ZGŁOSZENIA 
DO V TURNIEJU W PLAŻOWEJ PIŁCE SIATKOWEJ 

O PUCHAR WÓJTA GMINY 
KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

 
 
 
 
 

Nazwa zespołu…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Grupa……………………. 
 
 
 

 

Lp. Nazwisko i imię Rocznik Numer kontaktowy 

1.  
 

  

2.  
 

  

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem rozgrywek turnieju.  
Będę przestrzegał zawartych w nim postanowień.  
 
 
 
 
 

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


