REGULAMIN
Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Starosty Łowickiego

1. Cel:


Popularyzacja siatkówki plażowej.



Integracja społeczności lokalnej.



Organizacja czasu wolnego.

2. Termin i miejsce:


Turniej zostanie rozegrany w dniu 4 czerwca 2022 r. w godzinach 14.00 – 18:00
na Plaży nad Bzurą w Łowiczu.

3. Uczestnictwo:


Rozgrywki organizowane są w jednej kategorii wiekowej - powyżej 12 lat.



Zespoły grają w dowolnych składach 2 osobowych.



Każdy zespół musi posiadać swojego kapitana, który bierze udział w losowaniu.



Przewidywana maksymalna ilość zespołów biorących udział w rozgrywkach wynosi
8 drużyn.



O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.



Warunkiem uczestnictwa jest:
1. prawidłowe wypełnienie i przesłanie do organizatora FORMULARZA
ZGŁOSZENIOWEGO
2. dobry stan zdrowia



Turniej skierowany jest do amatorów piłki siatkowej.

4. Zgłoszenie:


FORMULARZ ZGŁOSZENIA do turnieju należy wypełnić, odręcznie podpisać
i zdjęcie lub skan przesłać na adres centrum@powiat.lowicz.pl
(w tytule wiadomości prosimy wpisać nazwę drużyny).



Formularz zgłoszenia dostępny poniżej (str. 3 i 4).

5. Rozgrywki:


Obowiązuje pucharowy system rozgrywek, uzależniony od ilości zgłoszeń.
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O zestawieniu drużyn będzie decydowało losowanie.



Losowanie odbędzie się w dniu zawodów.



W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator.



Do rozegrania zawodów wymagane jest zgłoszenie minimum 4 zespołów.

6. Przepisy gry w siatkówkę plażową:


Zawody rozgrywane będą zgodne z przepisami gry w siatkówkę plażową.



Drużyna składa się z 2 zawodników (jeden z nich jest kapitanem).



Gra się do 2 wygranych setów do 21 pkt., wygrana drużyna musi posiadać 2 pkt.
przewagi.



W razie wyniku 1:1 w setach, rozpoczyna się jeszcze jedna runda, do osiągnięcia 15
punktów.



W siatkówce plażowej piłka może być odbijana dowolną częścią ciała. Cała drużyna
ma na celu przerzucenie piłki na drugą stronę siatki, by ta spadła na pole
przeciwnika.



Po każdym zdobytym punkcie, drużyna wygrana zagrywa.



W czasie gry każda drużyna może odbić piłkę tylko trzy razy, przy czym trzecie
odbicie musi kończyć się przerzuceniem piłki na pole przeciwnika. Nie można odbić
piłki dwa razy i więcej przez jedną osobę.



Po zdobyciu siedmiu punktów w secie, następuje zmiana stron boiska.



Drużyny mogą zdecydować się na jedną przerwę podczas każdego seta.



Wszyscy zawodnicy mogą dowolnie zmieniać pozycje na swojej stronie boiska.



Gdy zawodnik dotknie siatki palcami, drużyna przeciwna zdobywa punkt.

8. Sprawy różne:


Zwycięskie drużyny w turnieju otrzymają puchary i upominki



Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność



Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora



W trakcie wydarzenia może być prowadzona fotorelacja, wchodząc na teren
wydarzenia jesteś świadomy, że niezależnie od wyrażenia przez Ciebie zgody Twój
wizerunek może zostać przetworzony w oparciu o art. 81 ust. 2 ppkt. 2) Prawa
Autorskiego
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Starosty Łowickiego

NAZWA DRUŻYNY:

…...……………………………………………………………………………………………………….

Lp.

Imię i nazwisko zawodnika

Data urodzenia

1.
2.

OPIEKUN / KAPITAN DRUŻYNY
imię i nazwisko:…………………………………..……………..………...........................................
nr kontaktowy:……………………………………………………………………………………..........
podpis:…………………………………………………………………………..……….………………

OŚWIADCZENIE
Ja , niżej podpisany/a , oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej pn. „Turniej Siatkówki
Plażowej o Puchar Starosty Łowickiego” na własną odpowiedzialność i przyjmuję do wiadomości Regulamin
Turnieju. Jestem świadomy/a uczestnictwa w nim i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych
przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach.
Data i czytelny podpis. W przypadku osób niepełnoletnich podpisuje opiekun

……………………………………………………………
Zawodnik 1

…………………………………………………….
Zawodnik 2
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Na podstawie Rozporządzenia 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 oświadczam, że:
Ja, niżej podpisany/-a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach kontaktowych
oraz w celu uczestnictwa w „Turnieju Siatkówki Plażowej o Puchar Starosty Łowickiego” w Łowiczu oraz umieszczeniu danych w
postaci imienia i nazwiska do publicznej wiadomości w celach promocyjnych i marketingowych na stronie internetowej
organizatora, na portalu społecznościowym Facebook, na materiałach promocyjnych oraz reklamowych organizatorów, a także w
prasie, w radiu, telewizji.
Na podstawie Rozporządzenia 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 oraz art. 81 ust.1 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że, Ja, niżej
podpisany/-a wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnienie mojego wizerunku poprzez publikacje zdjęć oraz
nagrań wideo i umieszczenie ich w celach promocyjnych na stronie internetowej, na portalu społecznościowym Facebook, na
materiałach promocyjnych oraz reklamowych organizatorów, w prasie, w radiu, telewizji. Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i
materiały wideo wykonane podczas „Turnieju Siatkówki Plażowej o Puchar Starosty Łowickiego” nie naruszają dóbr osobistych.
Wizerunek może być przetwarzany w różnych formach - elektronicznych, papierowych, kadrowania i kompozycji.

……………………………………………………………
Zawodnik 1

…………………………………………………….
Zawodnik 2

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej
RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, ul. Stary Rynek 17, 99-400 Łowicz.
Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: centrum@powiat.lowicz.pl
2.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych:
aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
3.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach turniejowych oraz promocyjnych,
dane będą również przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zaspokojenia ewentualnych roszczeń Administratora,
4.
Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a)
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i
w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b)
podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania
dziedzinowego, firma obsługująca stroną internetową administratora,
c)
prasa, portale społecznościowe i instytucje współpracujące z naszą jednostką
5.
Dane przetwarzane będą na czas trwania realizacji określonego celu lub do czasu wycofania zgody z wniesieniem o usunięcie danych osobowych.
W przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - przez czas
określony w tych przepisach.
6.
Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
a)
dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
b)
do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c)
do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
d)
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jedynie na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
e)
do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
f)
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z
Inspektorem Danych Osobowych.
7.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
8.
Zgoda jest dobrowolna.
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