
REGULAMIN 
XV GRAND PRIX TYCHÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W TENISIE STOŁOWYM 

W SEZONIE 2018/2019 
1. ORGANIZATOR 

- Miejski Ośrodek Sportu Młodzieżowego – sekcja tenisa stołowego 

2. TERMIN I MIEJSCE 

- Rozegrany zostanie cykl CZTERECH turniejów, z których wszystkie wyniki będą zaliczane do 

końcowej klasyfikacji GRAND PRIX TYCHÓW. 

- Zawody będą rozgrywane w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej 1A 

w Tychach. 

I turniej:   1.12.2018 

II turniej: 15.12.2018 

III turniej: 12.01.2019 

IV turniej:   2.02.2019 

W ostatnim turnieju wziąć udział mogą tylko zawodnicy którzy uczestniczyli chociaż w 

jednym turnieju wcześniej. 

3. KATEGORIE WIEKOWE 

- Cykl turniejów zostanie przeprowadzony w kategorii dziewcząt i chłopców: 

- Rocznik 2011 i młodsi – zapisy 9.00 – 9.30 

- Rocznik 2010 – zapisy 9.00-9.30 

- Rocznik 2008 i 2009 - zapisy 9.00 – 9.30 

- Rocznik 2006 i 2007- zapisy 10.30 – 11.00 

- Rocznik 2004 i 2005 – zapisy 10.30 – 11.00 

Warunkiem udziału w imprezie jest podpisana „Karta Zgłoszenia 

i Oświadczenie osoby niepełnoletniej – zgoda rodzica lub prawnego opiekuna” - 

wypełnione i dostarczona do biura zawodów. 

4. SYSTEM ROZGRYWEK 

- Zawody rozgrywane będą systemem pucharowym do dwóch przegranych partii. 

- Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia do gry w wyższych kategoriach wiekowych, 

wytypowanych zawodników z niższych kategorii wiekowych. 

5. NAGRODY 

Za zdobycie czterech pierwszych miejsc w klasyfikacji końcowej po czterech turniejach 

zawodniczki i zawodnicy otrzymają statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe, natomiast w 

klasyfikacji drużynowej szkół przewidziane są puchary. 

 

6. PUNKTACJA 

- I miejsce                         40 pkt. 

- II miejsce                        35 pkt. 

- III miejsce                       32 pkt. 

- IV miejsce                      30 pkt. 

- V miejsce                        28 pkt. 

- VI miejsce                      27 pkt. 

- VII miejsce                     25 pkt. 

- VIII miejsce                    24 pkt. 

- IX – XII miejsca              20 pkt. 

- XIII – XVI miejsca          16 pkt. 

- XVII – XXIV miejsca       12 pkt. 

- XXV – XXXII miejsca        8 pkt. 

- pozostałe miejsca           5 pkt. 

 



7. CEL 

- Celem cyklu turniejów jest zagospodarowanie i spędzanie wolnego czasu w soboty w sposób 

aktywny, krzewienie kultury fizycznej oraz propagowanie dyscypliny tenisa stołowego, jak 

również zachęcanie dzieci do profesjonalnego uprawiania tej dyscypliny sportu w Miejskim 

Ośrodku Sportu Młodzieżowego w Tychach, gdzie stworzone są odpowiednie warunki. 

- Ponadto informujemy, że prowadzony jest nabór dzieci głównie z klas I i II Szkół Podstawowych 

do sekcji tenisa stołowego: w Szkole Podstawowej nr 18 w poniedziałki, wtorki i środy o godz. 

13.30, w Szkole Podstawowej nr 40 oraz w Zespole Szkół nr 7 (BROWARNIK) od poniedziałku 

do piątku o godz. 17.00 

 

- Nabór prowadzą trenerzy: Nowak Bogusław (BROWARNK) – tel. 502 052 990, Lewicka 

Katarzyna w SP 40 – tel. 603 660 559, oraz Przyłucki Jarosław w Sp 18 – tel. 508 320 802. 

- Przypominamy o obowiązku uczestniczenia w zawodach w stroju i obuwiu sportowym. 

VIII. Obowiązek informacyjny 

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC UCZESTNIKÓW IMPREZY 
W ZAKRESIE PRZETWARZANA DANYCH OSOBOWYCH W OPARCIU O 
 ROZPORZĄDZENIE 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, ZWANYM DALEJ W REGULAMINIE RODO. 
 
1. Administratorem danych osobowych uczestników ww. imprezy, w tym obsługi, kibiców, opiekunów, 
osób upoważnionych,  przypadkowych przechodniów, służb medycznych i porządkowych itp. jest: 

 MOSIR Tychy, ul. Piłsudskiego 12  
2.  Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędnym dla 

organizacji, przeprowadzenia i promocji  XV GRAND PRIX TYCHÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

W TENISIE STOŁOWYM W SEZONIE 2018/2019.  Dane osobowe uczestników będą 

wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach RODO. 

3. Dane  obsługi, kibiców, opiekunów, osób upoważnionych, przypadkowych przechodniów, służb 
medycznych i porządkowych będą przetwarzane na podstawie przepisów RODO. 

 
4. Dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa  trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane 
osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.   
 
5. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) RODO –  akceptacja Regulaminu 
oraz zgłoszenie udziału w imprezie, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) RODO - jest dobrowolna, jednoznaczna, 
świadoma i konkretna zgoda osoby, której dotyczą.  Niezbędne dla celów uczestnictwa w zawodach , 
przybywania  na terenie zawodów jako obsługa. 
 
6. Podanie danych osobowych określonych w niniejszym Regulaminie  jest niezbędne do celów 
uczestnictwa  w zawodach lub przebywania na terenie zawodów  w roli obsługi, kibiców, opiekunów, osób 
upoważnionych, służb medycznych  i porządkowych, przypadkowych przechodniów. 
 
7. Każda osoba, której dane są przetwarzane w oparciu o zgodę jest uprawniony/uprawniona do jej 
cofnięcia w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
8. Każdej ww. osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi w razie przetwarzania  danych osobowych 
niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Organ Nadzoru: Urząd Ochrony danych Osobowych, 
Warszawa, ul. Stawki 2. 

 

 

 



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

Nazwisko uczestnika ………………………………………… Imię uczestnika …………………………………….. 

 

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 imprezie sportowo-rekreacyjnej – XV GRAND PRIX TYCHÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W TENISIE 

STOŁOWYM W SEZONIE 2018/2019. Zapoznałem się z regulaminem imprezy oraz Ogólnym Regulaminem Imprez Sportowo-

Rekreacyjnych MOSiR Tychy, przyjmuję oraz akceptuję postanowienia. Przyjmuję do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych 

Syna/Córki odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. E. RODO* do celów związanych z realizacją zadania oraz do realizacji celów 

statutowych MOSiR-u w Tychach. Zgadzam się także, aby na tej samej podstawie dane syna/córki* (nazwisko, imię, rocznik, miasto, 

klub) pojawiły się na liście zawodników publikowanej w internecie, mediach oraz filmiku i zdjęciach z wyżej wymienionej imprezy 

z powodu uzasadnionego interesu MOSIR w Tychach, jakim jest przeprowadzenie zawodów. 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 Wyrażam zgodę/y 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 

i w przyszłości na świecie. Udzielam nieodpłatnej licencji  na wykorzystanie  utrwalonego wizerunku mojego dziecka.”.  

 

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). 
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