
R E G U L A M I N 

II 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 : 

Turnieje będą rozgrywane na boiskach do siatkówki plażowej, które znajdują się przy na 

Obiekcie MOSiR w Tychach przy ul. Brzozowej 2.  

 

1. Turniej eliminacyjny 16.06.2018 początek godz. 9.30 

2. Turniej eliminacyjny  30.06.2018 początek godz. 9.30 

3. Turniej eliminacyjny     07.07.2018 początek godz. 9.30 

4. Turniej finałowy  14.07.2018 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, płatne w dniu zawodów. 

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 
il. punktów 

rankingowych 

1. 30 

2. 24 

3. 20 

4. 16 

5-6. 12 

7-8. 8 
9-12. 4 

13-16. 2 
 

6. Nagrody. 
Za zajęcie miejsc 1-6 wszyscy zgłoszeni zawodnicy otrzymają statuetki, dyplomy. Przewidziane 
są nagrody finansowe i/lub rzeczowe. 

7. Obowiązek informacyjny 
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 są przetwarzane na podstawie art.6 
ust.1 lit. a RODO. Zgoda została wyrażona dobrowolnie i w każdym momencie może zostać 
odwołana. Skutkować to będzie przerwaniem uczestnictwa w imprezie. 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 lub w trakcie trwania imprezy w Biurze Zawodów. Zakres przetwarzanych 
danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z Ogólnego Regulaminu Imprez Sportowo-
Rekreacyjnych MOSIR Tychy. Odbiorcy danych osobowych są określeni w Ogólnym 
Regulaminie Imprez Sportowo – Rekreacyjnych MOSIR Tychy. Odbiorcy danych osobowych to: 
w zakresie przeprowadzenia imprezy – sędziowie i  biuro zawodów. 

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

 
8. Postanowienia końcowe: 

- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, 

- zawodnicy niepełnoletni mogą startować za pisemną zgodą rodziców, opiekunów, 

- obowiązują zapisy Ogólnego Regulaminu Imprez Sportowo – Rekreacyjnych MOSiR Tychy,   

dostępnego na stronie www.mosir.tychy.pl oraz w trakcie imprezy w Biurze Zawodów. 

- w sytuacjach spornych, ostateczną decyzje podejmuje sędzia oraz organizator turnieju, 

- organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe oraz sprzęt sportowy pozostawiony w szatni. 

 

 

http://www.mosir.tychy.pl/
http://www.mosir.tychy.pl/


 

KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ 

     /WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI/ 

Nazwisko ………………………………………………………………… 

Imię …………………………………………………………… 

Data urodzenia ………………………………………………………… 

Adres mailowy/tel. …………………………………………………………. 

Miasto/KLUB …………………………………………………………….. 

„Oświadczam, iż stan zdrowia pozwala mi na udział w zawodach. Przyjmuję do wiadomości że udział wiąże się z zajęciami 
fizycznymi i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych. 
Jednocześnie oświadczam że startuję na własną odpowiedzialność w zawodach – II GP Tychów w Siatkówce Plażowej. 
Zapoznałem się z regulaminem zawodów oraz Ogólnym Regulaminem Imprez Sportowo-Rekreacyjnych MOSiR Tychy 
i przyjmuję oraz akceptuję postanowienia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą 
z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), do celów 
związanych z realizacją zadania oraz do realizacji celów statutowych MOSiR-u w Tychach i TKS Tychy. Zgadzam się także, 
aby moje dane (nazwisko, imię, miasto, klub) pojawiły się na liście zawodników publikowanej w internecie, mediach oraz 
filmiku i zdjęciach z wyżej wymienionej imprezy. Zgadzam się/Nie zgadzam się*, aby mój wizerunek mógł być utrwalany na 
zdjęciach i filmach z wyżej wymienionych zajęć. Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy, jeżeli taka 
potrzeba zaistnieje”. 

 data .......................,                                    czytelny podpis ............................................... 

 

KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ 

     /WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI/ 

Nazwisko ………………………………………………………………… 

Imię …………………………………………………………… 

Data urodzenia ………………………………………………………… 

Adres mailowy/tel. …………………………………………………………. 

Miasto/KLUB …………………………………………………………….. 

„Oświadczam, iż stan zdrowia pozwala mi na udział w zawodach. Przyjmuję do wiadomości że udział wiąże się z zajęciami 
fizycznymi i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych. 
Jednocześnie oświadczam że startuję na własną odpowiedzialność w zawodach – II GP Tychów w Siatkówce Plażowej. 
Zapoznałem się z regulaminem zawodów oraz Ogólnym Regulaminem Imprez Sportowo-Rekreacyjnych MOSiR Tychy 
i przyjmuję oraz akceptuję postanowienia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą 
z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), do celów 
związanych z realizacją zadania oraz do realizacji celów statutowych MOSiR-u w Tychach i TKS Tychy. Zgadzam się także, 
aby moje dane (nazwisko, imię, miasto, klub) pojawiły się na liście zawodników publikowanej w internecie, mediach oraz 
filmiku i zdjęciach z wyżej wymienionej imprezy. Zgadzam się/Nie zgadzam się*, aby mój wizerunek mógł być utrwalany na 
zdjęciach i filmach z wyżej wymienionych zajęć. Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy, jeżeli taka 
potrzeba zaistnieje”. 

   

data .......................,                                    czytelny podpis ............................................... 



KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

- ZGODA RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA 

     /WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI/ 

Nazwisko uczestnika ………………………………………………………………… 

Imię uczestnika …………………………………………………………… 

Data urodzenia ………………………………………………………… 

Imię, Nazwisko, telefon kontaktowy Opiekuna …………………………………………………………. 

„Oświadczam że jestem rodzicem/opiekunem prawnym, 

SYNA/CÓRKI …………………………….………………../data urodzenia ……………..…… którego/-ej stan zdrowia 
pozwala na udział w zawodach. Przyjmuję do wiadomości że udział wiąże się z zajęciami fizycznymi i pociąga za sobą 
naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych. Jednocześnie oświadczam że 

syn/córka startuje za naszą zgodą i naszą odpowiedzialność w zawodach – II GP Tychów w Siatkówce Plażowej. 

Zapoznałem się z regulaminem zawodów oraz Ogólnym Regulaminem Imprez Sportowo-Rekreacyjnych MOSiR Tychy 
i przyjmuję oraz akceptuję postanowienia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą 
z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), do celów 
związanych z realizacją zadania oraz do realizacji celów statutowych MOSiR-u w Tychach i TKS Tychy. Zgadzam się 
także, aby dane syna/córki (nazwisko, imię, miasto, klub) pojawiły się na liście zawodników publikowanej w internecie, 
mediach oraz filmiku i zdjęciach z wyżej wymienionej imprezy. Zgadzam się/Nie zgadzam się*, aby wizerunek 
syna/córki* mógł być utrwalany na zdjęciach i filmach z wyżej wymienionych zajęć. Jednocześnie wyrażam zgodę na 
udzielenie pierwszej pomocy synowi/córce, jeżeli taka potrzeba zaistnieje”.  

data .......................,                             czytelny podpis rodzica/opiekuna........................................ 

 

KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

- ZGODA RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA 

     /WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI/ 

Nazwisko uczestnika ………………………………………………………………… 

Imię uczestnika …………………………………………………………… 

Data urodzenia ………………………………………………………… 

Imię, Nazwisko, telefon kontaktowy Opiekuna …………………………………………………………. 

„Oświadczam że jestem rodzicem/opiekunem prawnym, 

SYNA/CÓRKI …………………………….………………../data urodzenia ……………..…… którego/-ej stan zdrowia 
pozwala na udział w zawodach. Przyjmuję do wiadomości że udział wiąże się z zajęciami fizycznymi i pociąga za sobą 
naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych. Jednocześnie oświadczam że 

syn/córka startuje za naszą zgodą i naszą odpowiedzialność w zawodach – II GP Tychów w Siatkówce Plażowej. 

Zapoznałem się z regulaminem zawodów oraz Ogólnym Regulaminem Imprez Sportowo-Rekreacyjnych MOSiR Tychy 
i przyjmuję oraz akceptuję postanowienia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą 
z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), do celów 
związanych z realizacją zadania oraz do realizacji celów statutowych MOSiR-u w Tychach i TKS Tychy. Zgadzam się 
także, aby dane syna/córki (nazwisko, imię, miasto, klub) pojawiły się na liście zawodników publikowanej w internecie, 
mediach oraz filmiku i zdjęciach z wyżej wymienionej imprezy. Zgadzam się/Nie zgadzam się*, aby wizerunek 
syna/córki* mógł być utrwalany na zdjęciach i filmach z wyżej wymienionych zajęć. Jednocześnie wyrażam zgodę na 
udzielenie pierwszej pomocy synowi/córce, jeżeli taka potrzeba zaistnieje”.  

data .......................,                            czytelny podpis rodzica/opiekuna........................................ 


	PUNKTACJA

