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Regulamin Owocowego Turnieju Siatkówki Plażowej 
7.08.2022 r. 

I. Sprawy ogólne: 
1. Organizator: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie. 
2. Miejsce: Boisko do siatkówki plażowej na Owocowej Plaży w Zborowie. 
3. Termin: 7.08.2022 r. (niedziela). 
4. Zgłoszenia: do 05.08.2022 r. pod adresem e-mail: gosir@dopiewo.pl i ew. w dniu zawodów od 

godz.   11:30 (w przypadku wolnych miejsc). 

5. Start: godz. 12:00. 
6. Koszt udziału w turnieju: 30 zł / drużyna płatne gotówką lub kartą płatniczą na miejscu. 
7. Turniej odbędzie się przy udziale min. 6 par i max. 12 drużyn (decyduje kolejność zgłoszeń!). 
8. Nagrody: owocowe upominki i gadżety. 

 
II. Zasady uczestnictwa: 

1. Drużyna składa się z dwóch osób. 
2. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodzica / prawnego opiekuna na udział w turnieju. 
3. Zawodniczki/zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają żadnych 

przeciwwskazań zdrowotnych. 
4. Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu wraz z wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych, dobrowolnie przekazanych wyłącznie na pożytek   
i realizację Owocowego Turnieju Siatkówki Plażowej podczas imprezy Zborowo na Sportowo     
w dniu 7.08.2022 r. w Zborowie. 
 

III. Przepisy gry: 
1. System gry oraz ilość rozgrywanych setów uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn. 
2. O systemie gry oraz ilości rozgrywanych setów drużyny zostaną poinformowane przed 

rozpoczęciem zawodów. 
3. Podczas turnieju obowiązują uproszczone przepisy gry w siatkówkę plażową FIVB. 

 
IV.  Postanowienia końcowe: 

1. Zawodnicy muszą posiadać strój sportowy. 

2. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem zawodów. 

3. Przed meczem każda drużyna ma prawo do 2-minutowej rozgrzewki na boisku. 

4. Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność. 

5. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

6. Organizator zapewnia opiekę medyczną. 

7. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć podczas zawodów i publikowanie ich na 

stronie www.gosir.dopiewo.pl oraz w innych mediach. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie zawodników. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz interpretacji Regulaminu. 

10. W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator lub sędzia główny zawodów. 
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Owocowy Turniej Siatkówki Plażowej - Zborowo 7.08.2022 

Dane osobowe Użytkowników, dobrowolnie przez nich przekazane, będą przetwarzane tylko i wyłącznie 
po zaznajomieniu się z poniższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych do czego zobowiązuję 
się osoba zgłaszająca zespół do turniejów podczas imprezy „Zborowo na Sportowo” oraz po wyrażeniu 
zgody na ich przetwarzanie w formie oświadczenia. 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                       
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu                
i Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo, NIP: 7772954039 (dalej: Administrator). 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora jest możliwy za pomocą adresu e-mail: 
gosir.iod@dopiewo.pl. 

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 
dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu imprezy pod 
nazwą Owocowy Turniej Siatkówki Plażowej w dniu 7 sierpnia 2022 roku w godzinach 11.30 - 
16.00 na terenie Owocowej Plaży w Zborowie. 

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla 
realizacji jednego celu, jakim jest realizacja usługi, o której mowa w pkt. 3. 

5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika. 
6. Przetwarzane są kategorie Pani/Pana danych osobowych podane w formularzu. 
7. Pan/Pani jako Użytkownik ma prawo: 

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych, prawo do przenoszenia danych; 

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
9. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących 

Użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia 
takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa. 

10. Poza przypadkami wskazanymi w pkt. 9 powyżej, informacje dotyczące Użytkowników nie 
zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane dotyczą. 

11.  Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane i nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji. 

12. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez cały czas świadczenia usługi, o której mowa  
w pkt. 3 powyżej oraz podlegają usunięciu z bazy danych Administratora oraz podmiotów 
zewnętrznych, o których mowa w pkt. 10 powyżej, po okresie 12 miesięcy od zakończenia 
realizacji usługi, o której mowa w pkt. 3 powyżej. 

13. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w systemie, w którym zastosowano środki 
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne                               
z wymaganiami określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 

 

DOPIEWO REKREACJA NA SPORTOWO 

mailto:gosir.iod@dopiewo.pl
mailto:gosir.iod@dopiewo.pl

