REGULAMIN
V Letnie Grand Prix Tychów w Siatkówce Plażowej
1. Organizatorzy
Organizatorem rozgrywek jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach.
Współorganizatorem jest Tyski Klub Siatkarski.
2. Terminy turniejów i miejsce zawodów:
Turnieje będą rozgrywane na boiskach do siatkówki plażowej, które znajdują się przy na
Obiekcie MOSiR w Tychach przy ul. Brzozowej 2.
1. Turniej eliminacyjny

22.05.2021

początek godz. 9.30

2. Turniej eliminacyjny

5.06.2021

początek godz. 9.30

3. Turniej eliminacyjny

12.06.2021

początek godz. 9.30

4. Turniej finałowy

19.06.2021

początek godz. 9.30

3. Cel turnieju:
- popularyzacja siatkówki plażowej,
- aktywne spędzenie wolnego czasu.
4. Zgłoszenia do turniejów.
Zgłoszenia do trzech turniejów eliminacyjnych przyjmowane będą w dniu zawodów
w godzinach 9.00 - 9.30. Opłata startowa wynosi 10 zł/para, płatna w dniu zawodów.
UWAGA!
W czasie zawodów uczestników obowiązuje zachowanie się zgodnie z aktualnym
rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:
 przed wejściem na obiekt należy zdezynfekować ręce,
 po każdym meczu należy zdezynfekować ręce.
5. Przepisy szczegółowe:
a) Rozgrywki prowadzone będą, zgodnie z międzynarodowymi przepisami siatkówki
plażowej, organizatorowi przysługuje prawo zmiany przepisów dotyczących liczby setów
koniecznych do wygrania meczu oraz liczby punktów, jaką należy uzyskać, aby wygrać
seta. O zmianach tych organizator musi poinformować uczestników przed rozpoczęciem
turnieju.
b) W zawodach mogą brać udział mężczyźni i kobiety bez względu na wiek i miejsce
zamieszkania.
c) Turnieje mają charakter otwarty. W turniejach mogą brać udział zawodnicy
amatorzy, jak również zrzeszeni w PZPS.
d) Zawodnicy tworzący zespół zdobywają punkty rankingowe indywidualnie w liczbie
punktów przyznanych zespołowi za zajęte miejsce w turnieju; tym samym
dopuszcza się dowolność w kompletowaniu zespołu na kolejne turnieje.
e) Turnieje będą rozgrywane systemem podwójnych eliminacji (tzw. „brazylijskim”).
f) Organizator może dostosować system gier do liczby zgłoszeń informując o tym przed
rozpoczęciem turnieju.

g) W sytuacji gdy warunki atmosferyczne będą bardzo niekorzystne organizator może
odwołać turniej.
h) Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
i) O wygranej w GP Tychów w Siatkówce Plażowej decyduje zajęte miejsce podczas
Turnieju finałowego. Suma punktów uzyskanych we wszystkich turniejach
eliminacyjnych przez daną parę zawodników decyduje o grze w Turnieju finałowym GP
Tychów w Siatkówce Plażowej.
j) W Turnieju Finałowym weźmie udział 8 najlepszych par wg rankingu po trzech
turniejach eliminacyjnych.
k) Punkty rankingowe zdobyte przez drużynę w poszczególnych turniejach będą
decydowały o rozstawieniu w kolejnych turniejach.
PUNKTACJA

Miejsce w Turnieju
1.
2.
3.
4.
5-6.
7-8.
9-12.
13-16.

il. punktów
rankingowych
30
24
20
16
12
8
4
2

6. Nagrody.
Za zajęcie miejsc 1-6 wszyscy zgłoszeni zawodnicy otrzymają statuetki, dyplomy. Przewidziane
są nagrody rzeczowe.
7. Postanowienia końcowe.
 zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
epidemii,
 zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania dystansu społecznego w czasie oczekiwania
na rozegranie swoich spotkań,
 zawodnicy zobowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie zezwalające na udział
w zawodach lub napiszą oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność,
• organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu,
 w sprawach spornych, nie objętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia główny oraz
organizator,
 obowiązują zapisy Ogólnego Regulaminu Imprez Sportowo – Rekreacyjnych MOSiR
Tychy, dostępnego na stronie www.mosir.tychy.pl oraz w trakcie imprezy w Biurze
Zawodów.
 zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są przedstawić zgodę opiekunów na udział
w imprezie,
 kontakt: org.imp@mosir.tychy.pl ; tel. 663 222 032;

8. Obowiązek informacyjny
1. Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane
osobowe przetwarzane są w naszej firmie: MOSIR w Tychach (43-100), ul. Piłsudskiego 12 w celach
związanych z udziałem w otwartych imprezach i zajęciach sportowych oraz osób przebywających na terenie
imprezy. Współadministratorem danych osobowych jest Tyski Klub Siatkarski w Tychach, z siedzibą w Tychach
przy ul. Uczniowskie 13/75.
2. Dane osobowe dot. uczestników zawodów lub ich opiekunów prawnych oraz trenerów, a także dane
pracowników obsługi Imprezy, w tym dane wizerunkowe, publiczna publikacja list zawodników, wyników
zawodów, zwycięzców, a także ich wizerunku oraz wizerunku trenerów i pracowników obsługujących Imprezę
przetwarzane są w oparciu o wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznie (art.6 ust.1 lit. e)
RODO w celu realizacji zadań statutowych MOSIR. Dane trenerów i pracowników obsługi imprezy są
przetwarzane na podstawie zawartej umowy (art.6 ust.1 lit. b) RODO w celach jej realizacji. Dane uczestników
zawodów, w tym zwycięzców i dane trenerów oraz osób z obsługi imprez przetwarzane są także w oparciu
o art.6 ust.1 lit. c) RODO w celach rozliczeń rachunkowych i płacowych (rozliczenia księgowe i wypłaty
wynagrodzenia).
3. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony na dowolnych nośnikach
a następnie rozpowszechniany przez wszelkiego rodzaju środki przekazu dla celów dokumentacyjnych,
sprawozdawczych,
promocyjnych itp. na potrzeby wszelkich mediów istniejących obecnie,
w szczególności: prasy, telewizji, video, Internetu, materiałów reklamowych. Wizerunek może być
również utrwalony i rozpowszechniony przez osoby trzecie, za których MOSiR nie może ponosić
odpowiedzialności. Dane wizerunkowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO. Udział
w imprezie i wejście na jej teren jest równoznaczny z wyrażeniem zgody i akceptacją REGULAMINU.
4. Każdy uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że ma prawo przeglądać, poprawiać, zmieniać lub żądać
usunięcia swoich danych osobowych, kierując swoje żądanie do siedziby MOSiR w Tychach, ul. Piłsudskiego
12, z zastrzeżeniem, że nie ma możliwości odwołania zgody wstecznie i jeżeli dane szczególnie wizerunkowe
zostały przekazane np. prasie, to po odwołaniu zgody nie zostaną przekazane drugi raz, ale wcześniej udzielona
zgoda obowiązuje. Odwołanie zgody może nastąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie
MOSIR w Tychach, ul. Piłsudskiego 12 w godzinach urzędowania podanych do publicznej wiadomości na
stronie www.mosir.tychy.pl. Zgoda została wyrażona dobrowolnie i w każdym momencie może zostać
odwołana.
5. Zakres i zasady przetwarzania danych osobowych podczas imprez sportowych wynikają tylko i wyłącznie
z Regulaminów Imprez MOSIR Tychy. Dotyczy to imprez organizowanych lub współorganizowanych
przez MOSIR Tychy, gdy MOSIR jest administratorem lub współadmnistratorem danych osobowych
uczestników imprez.
6. Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany, a profilowanie następuje tylko
i wyłącznie pod kątem zasad uprawianej dyscypliny sportowej i kategorii wiekowej.
7. Dane osobowe uczestników Imprez mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców,
tj. oficjalnym sponsorom i partnerom wspomagającym organizację imprezy, sędziom, służbom
porządkowym i służbom medycznym, prasie, social media (w tym kraje poza UE – Facebook),
prawnikom, towarzystwom ubezpieczeniowym, odbiorcom stron Internetowych i współuczestnikom
imprez sportowych, kibicom.”
8. W odniesieniu do danych zamieszczanych w mediach społecznościowych na oficjalnych fanpage’ach
MOSiR Tychy (w tym na facebook’u) informujemy, że dane osób trzecich pozyskanych od członków
forum społecznościowego nt. innych osób możemy zawsze usunąć, jeżeli złożycie Państwo sprzeciw
wysyłając na adres mailowy kontakt@mosir.tychy.pl – nie dotyczy postów innych użytkowników
mediów społecznościowych.

9. Dane osobowe utrwalone na nośnikach cyfrowych będą przetwarzane przez 3 lata, a listy uczestników
imprez/zajęć przez 5 lat.

Obowiązek informacyjny w czasie epidemii COVID-19
1. MOSiR w Tychach ul. Piłsudskiego 12 jest Administratorem zwykłych danych osobowych osób

uczestniczących w imprezach organizowanych MOSiR w Tychach w zakresie: imię, nazwisko
dla celów ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej
podczas imprezy sportowo-rekreacyjnej na podstawie art.6 ust.1 lit. d) RODO w związku z
istniejącą pandemią koronawirusa i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dane te
w sytuacji jakiegokolwiek wystąpienia przypadku koronawirusa wśród osób obecnych w ww.
czasie w imprezie organizowanej przez MOSiR lub w sytuacji konieczności zastosowania wobec
tych osób kwarantanny mogą być także przetwarzane w oparciu o art. 9 ust.2 lit. i) RODO dot.
ochrony zdrowia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych przez organizacje
przeciwdziałające epidemii i im udostępnione, a także udostępniane organom kontroli
państwowej, Sanepidowi, organom porządkowym itp.
2. MOSIR w Tychach nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie

dokonuje profilowania tych danych. MOSIR w Tychach nie przetwarza danych osobowych poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie przekazuje danych poza ten obszar, choć zastrzega
możliwość przetwarzania danych statystycznych przekazywanych do WHO lub do mediów i
Organizacji Rządowych bez danych osobowych identyfikujących osobę fizyczną przez innych
Administratorów, którym dane udostępnił na podstawie obowiązujących podczas pandemii
przepisów prawa.
3. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych:

inspektor_ODO@mosir.tychy.pl
4. MOSIR w Tychach informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z

zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych
danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest
Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
5. Dane będą przetwarzane przez okres jednego roku od momentu ich zebrania do ogłoszenia końca

pandemii.

Zał. 1
KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ

Nazwisko uczestnika ……………………………………… Imię uczestnika ……………………………………..
Data ur………………………………………………… Miasto ………………………………………………….
Przyjmuje do wiadomości, że udział w zajęciach, zawodach i rozgrywkach wiąże się z wysiłkiem i zajęciami fizycznymi, które pociągają
za sobą naturalne ryzyko, zagrożenie wypadkami odniesienia obrażeń ciała lub urazów fizycznych.
Oświadczam, iż jestem zdrowy i nie posiadam wad wrodzonych, które mogą zagrażać mojemu zdrowiu i życiu. Oświadczam, że startuje
na własną odpowiedzialność w imprezie sportowo-rekreacyjnej – V Letnie Grand Prix Tychów w Siatkówce Plażowej. Zapoznałem się
z regulaminem imprezy oraz Ogólnym Regulaminem Imprez Sportowo-Rekreacyjnych MOSiR Tychy, przyjmuję oraz akceptuję
postanowienia.
Przyjmuje do wiadomości, że Administratorem Danych Osobowych jest MOSiR Tychy, ul Piłsudskiego 12 43-100 Tychy oraz
przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO* do celów związanych z realizacją zadania
w ramach realizacji celów statutowych MOSiR-u w Tychach. Przyjmuje do wiadomości, że moje dane osobowe i wizerunkowe
(nazwisko, imię, rocznik, miasto, klub) pojawią się na liście zawodników publikowanej w internecie, mediach społecznościowych oraz
filmiku i zdjęciach z wyżej wymienionej imprezy. Wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy, jeżeli taka potrzeba zaistnieje.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku poprzez jego sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie,
w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.ujedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) przez
organizatora lub przez inne osoby na zlecenie organizatora we wszystkich mediach istniejących obecnie. Udzielam nieodpłatnej licencji na
wykorzystanie mojego utrwalonego wizerunku.

Oświadczam, że jestem zdrowy, a na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni nie występowały u mnie i innych
domowników objawy wirusa SARS-CoV-2 - między innymi temperatura, kaszel, duszności oraz innych chorób
zakaźnych, w związku z czym mogę brać udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez MOSiR
w Tychach, przestrzegając obowiązujących regulaminów i przepisów prawa.
Zobowiązuje się do poinformowania Organizatora, w momencie zachorowania. Zdaję sobie sprawę, że nie ma
gwarancji, iż udział w imprezie nie spowoduje zwiększenia ryzyka zakażenia koronawirusem i wystąpienia choroby
COVID-19. Mam świadomość, że ryzyko takie istnieje i że w/w choroba może prowadzić do ujemnych skutków dla
mojego zdrowia i życia.
Oświadczam, że żadna osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym nie przebywa na
kwarantannie ani w izolacji w warunkach domowych.
Oświadczenie jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w imprezie sportowo-rekreacyjnej organizowanej przez
MOSiR w Tychach w czasie trwania epidemii.

data .......................,

czytelny podpis.............................................

*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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

Zał. 1
KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ - ZGODA RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA

Nazwisko uczestnika ……………………………………… Imię uczestnika ……………………………………..
Data ur………………………………………………… Miasto ………………………………………………….

Imię, Nazwisko, telefon kontaktowy Opiekuna ……………………………………………………….
Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym* dziecka.
SYNA/CÓRKI* …………………………….………………../data urodzenia ……………..……
Jako rodzic/opiekun prawny* przyjmuje do wiadomości, że udział w zajęciach, zawodach i rozgrywkach wiąże się z wysiłkiem
i zajęciami fizycznymi, które pociągają za sobą naturalne ryzyko, zagrożenie wypadkami odniesienia obrażeń ciała lub urazów fizycznych.
Oświadczam, że moje dziecko/podopieczny* jest zdrowe i nie posiada wad wrodzonych, które mogą zagrażać jego zdrowiu i życiu.
Oświadczam, że moje dziecko/podopieczny* startuje za naszą zgodą i na naszą odpowiedzialność w imprezie sportowo-rekreacyjnej –
V Letnie Grand Prix Tychów w Siatkówce Plażowej. Zapoznałem się z regulaminem imprezy oraz Ogólnym Regulaminem Imprez
Sportowo-Rekreacyjnych MOSiR Tychy, przyjmuję oraz akceptuję postanowienia.
Przyjmuje do wiadomości, że Administratorem Danych Osobowych jest MOSiR Tychy, ul Piłsudskiego 12 43-100 Tychy oraz
przetwarzanie danych osobowych Syna/Córki* odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO* do celów związanych z realizacją
zadania w ramach realizacji celów statutowych MOSiR-u w Tychach. Przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe i wizerunkowe
Syna/Córki* (nazwisko, imię, rocznik, miasto, klub) pojawią się na liście zawodników publikowanej w internecie, mediach
społecznościowych oraz filmiku i zdjęciach z wyżej wymienionej imprezy. Wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy
synowi/córce, jeżeli taka potrzeba zaistnieje Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka poprzez jego
sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych przez organizatora lub przez inne osoby na zlecenie organizatora we wszystkich mediach istniejących obecnie. Udzielam
nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku mojego dziecka.

Oświadczam, że jestem zdrowy, a na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni nie występowały u mnie i innych
domowników objawy wirusa SARS-CoV-2 - między innymi temperatura, kaszel, duszności oraz innych chorób
zakaźnych, w związku z czym mogę brać udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez MOSiR
w Tychach, przestrzegając obowiązujących regulaminów i przepisów prawa.
Zobowiązuje się do poinformowania Organizatora, w momencie zachorowania. Zdaję sobie sprawę, że nie ma
gwarancji, iż udział w imprezie nie spowoduje zwiększenia ryzyka zakażenia koronawirusem i wystąpienia choroby
COVID-19. Mam świadomość, że ryzyko takie istnieje i że w/w choroba może prowadzić do ujemnych skutków dla
mojego zdrowia i życia.
Oświadczam, że żadna osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym nie przebywa na
kwarantannie ani w izolacji w warunkach domowych.
Oświadczenie jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w imprezie sportowo-rekreacyjnej organizowanej przez
MOSiR w Tychach w czasie trwania epidemii.

data .......................,

czytelny podpis rodzica/opiekuna.............................................

*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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

