
Regulamin 
Turnieju Amatorów w Piłce Nożnej Halowej 

z okazji Święta Niepodległości 
Hala Sportowa Tychy, 09-10.11.2019 r. 

 
I. Organizator: 
Organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach 
Współorganizatorem jest Stowarzyszenie Sportowe MOSM Tychy. 
     
II. Warunki uczestnictwa i kategorie wiekowe: 
W rozgrywkach mogą wziąć udział zawodnicy zrzeszeni w klubach występujących w rozgrywkach 
prowadzonych przez PZPN oraz OZPN maksymalnie do poziomu ligi okręgowej oraz II ligi 
futsalu, za wyjątkiem drużyny GKS Futsal Tychy U-20, która do turnieju może zgłosić 
zawodników występujących w I lidze futsalu, ale maksymalnie urodzonych w 1998 roku. Kategoria 
OPEN. 
 
III. Termin i miejsce: 
Turniej odbędzie się w dniach 09-10.11.2019 roku w Hali Sportowej Tychy przy al. Piłsudskiego – 
rozpoczęcie meczów o godz. 7:45 (szatnie od 7:15). 
O godzinach poszczególnych spotkań organizator powiadomi telefonicznie najpóźniej do piątku, 
08.11.2018 r. 
 
IV. Zgłoszenia i opłaty: 
W rozgrywkach może wziąć udział maksymalnie 16 zespołów.  
O przyjęciu do rozgrywek decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę 
drużyny oraz dane kontaktowe zgłaszającego. 
Lista zgłoszeniowa, wypełniana w dniu zawodów, powinna zawierać nazwę drużyny, nazwiska 
i imiona oraz rok urodzenia zawodników. Zgłoszenie może liczyć maksymalnie 10 zawodników. 
Zgłoszenia są przyjmowane do czwartku, 07.11.2019 r. w Zespole ds. Sportu i Organizacji Imprez 
MOSiR Tychy, al. Piłsudskiego 12, tel.: 32 661 16 89 lub e-mailem: kontakt@mosir.tychy.pl. 

 
OPŁATA ORGANIZACYJNA OD DRUŻYNY – 100,00 ZŁ PŁATNA W DNIU ZAWODÓW PRZED 

PIERWSZYM MECZEM U ORGANIZATORA. 
 
V. System rozgrywek: 
Czas gry oraz system rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszeń. Przy 16 drużynach, 
w pierwszym etapie rozgrywek zespoły będą podzielone na cztery grupy, z których po dwa 
najlepsze zespoły wywalczą awans do ćwierćfinałów. Faza grupowa zostanie rozegrana w sobotę, a 
pucharowa w niedzielę. 
 
VI. Nagrody: 
Za zajęcie IV pierwszych miejsc wszyscy zgłoszeni zawodnicy otrzymają medale, dyplom dla 
drużyny oraz nagrody rzeczowe dla wszystkich zgłoszonych zawodników w drużynie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kontakt@mosir.tychy.pl


VII. 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, ZWANE 

RODO) 
 
1. Administratorem danych osobowych uczestników ww. imprezy, w tym obsługi, kibiców, opiekunów, osób upoważnionych,  
przypadkowych przechodniów, służb medycznych i porządkowych itp. są: 

 MOSIR Tychy, ul. Piłsudskiego 12  
 

2.  Zakres zbieranych danych osobowych uczestników ww. imprez: nazwa zespołu, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, rocznik,  
telefon do powiadomienia w razie wypadku, telefon do przedstawiciela drużyny, oświadczenie o stanie zdrowia, podpis. Podany 
został najszerszy katalog zbieranych danych osobowych. Zależnie od rodzaju imprezy lub osoby (pełnoletnia lub niepełnoletnia) 
niektóre dane są pominięte. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, z wyjątkiem dokumentu tożsamości który jest tylko 
pokazywany do na żądanie Organizatora, dla celów ustalenia prawdziwości daty urodzenia uczestnika. W przypadku danych na które 
została wyrażona zgoda, będą one przetwarzane do momentu wycofania zgody, co nie oznacza ich wycofania z przetwarzania z 
okresu wcześniejszego, gdy zgoda była wyrażona. 

Zakres danych zbieranych od osób upoważnionych lub osób do powiadomienia w razie wypadku: imię, nazwisko, numer 
telefonu, podpis. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat. 

Zakres danych od osób obecnych na imprezie, jako uczestnicy, obsługa, pracownicy, kibice, opiekunowie, przypadkowi 
przechodnie: wizerunek. Dane będą przetwarzane bez określenia okresu końcowego, chyba że osoba wyrazi wyraźny pisemny 
sprzeciw lub odwoła zgodę, co nie będzie mieć wpływu na przetwarzanie danych wizerunkowych przed przekazaniem sprzeciwu lub 
odwołaniem zgody (patrz zapisy w Regulaminie imprez sportowo-rekreacyjnych w MOSIR). 
    
3. Dane osobowe uczestników ww. imprez, w tym obsługi, kibiców, opiekunów, osób upoważnionych, przypadkowych 

przechodniów, służb medycznych i porządkowych są zbierane na podstawie: 
 Art. 6 ust.1 lit. a) RODO w celach organizacji zawodów na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej pisemnie przez 

uczestników lub ich opiekunów 
 Art. 6 ust.1 lit. b) RODO w celach obsługi technicznej imprezy (umowy z pracownikami wynajętymi na imprezę) 
 Art. 6 ust.1 lit. c) RODO w celach wykonywania czynności wynikających z przepisów prawa, w tym rozliczenia 

finansowe, decyzje opiekunów prawnych osób nieletnich, realizacja przepisów dot. imprez masowych i ich zabezpieczenia, 
ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, przepisy porządkowe, itd. 

 Art. 6 ust.1 lit. f) RODO w celu realizacji uzasadnionego interesu MOSIR poprzez wejście dowolnej osoby na obszar 
zawodów otwartych, zgodnie z zapisami Regulaminu imprez sportowo-rekreacyjnych w MOSIR 

 Art. 6 ust.1 lit. f) w celach uzasadnionych przez Administratora, w tym komunikacja z uczestnikami lub ich opiekunami, 
zawiadomienie o wypadku wskazanej osoby, promocja i marketing usług własnych, wydawanie pakietów lub rzeczy 
osobistych osobom upoważnionym,  

 Art. 9 ust. 2 lit. a) w celach bezpieczeństwa fizycznego uczestników zawodów oraz w celach udzielenia pomocy w razie 
wypadku 

4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom 
wspomagającym organizację ww. imprezy, sędziom, służbom porządkowym i służbom medycznym, prasie, mediom społecznościowym, 
prawnikom. 
 

5. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw pozaunijnych będących siedzibami podmiotów 
wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich 
przekazywania do państw trzecich przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa 
w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii 
w następującym miejscu: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Piłsudskiego 12. 
 

6. Dane o zwycięzcach oraz dane osób, które znalazły się na zdjęciach z imprezy,  mogą zostać przekazane poza obszar Unii 
Europejskiej na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z Regulaminem imprez sportowych i rekreacyjnych MOSIR, poprzez ich 
umieszczenie w mediach społecznościowych, szczególnie na Facebook-u. Każda osoba, której dane znalazły się poza obszarem 
Unii Europejskiej ma prawo do sprzeciwu, co nie ma wpływu na ich przetwarzanie przed wykonaniem prawa do sprzeciwu lub 
odwołania zgody. 

 

7. Podanie danych osobowych określonych w niniejszej informacji jest niezbędne dla celów uczestnictwa w zawodach lub przebywania na 
terenie zawodów w roli obsługi, kibiców, opiekunów, osób upoważnionych,  przypadkowych przechodniów, służb medycznych 
i porządkowych. 
 

8. Każda ww. osoba jest uprawniony/uprawniona do żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich 
przeglądania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do 
przenoszenia danych. Swoje prawa można wykonywać zgodnie z zapisami z pkt. 1 niniejszej informacji, odpowiednio w siedzibie 
organizacji zajmującej się daną imprezą. 
 

9. 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. 

 
10. Każdej ww. osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania moich 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 Opiekun …………………………………………………. 

 

„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 – Turnieju Amatorów w PN halowej z okazji Święta 
Niepodległości. Zapoznałem się z regulaminem imprezy oraz Ogólnym Regulaminem Imprez Sportowo-Rekreacyjnych MOSiR 
Tychy i przyjmuję oraz akceptuję postanowienia. Przyjmuję do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych Syna/Córki 
odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 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) – dalej RODO 
(GDPR), 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, miasto, klub) pojawią się na liście zawodników publikowanej w inter-
necie, mediach oraz filmiku i zdjęciach z wyżej wymienionej imprezy z powodu uzasadnionego interesu MOSIR w Tychach, jakim 
jest przeprowadzenie zawodów. 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 Wyrażam/Nie 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 (t.ujedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) 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............................................. 

*niepotrzebne skreślić 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE OSOBY PELNOLETNIEJ 

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

…………………………………….. 

„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 – Turnieju Amatorów w PN halowej z okazji 
Święta Niepodległości. Zapoznałem się z regulaminem zawodów oraz Ogólnym Regulaminem Imprez Sportowo-Rekreacyjnych 
MOSiR Tychy i przyjmuję oraz akceptuję postanowienia. Przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie moich danych osobowych 
odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 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) – dalej RODO 
(GDPR), do celów związanych z realizacją zadania oraz do realizacji celów statutowych MOSiR-u w Tychach Zgadzam się także, 
aby na tej samej podstawie moje dane osobowe (nazwisko, imię, miasto, klub) pojawiły się na liście zawodników publikowanej w in-
ternecie, mediach oraz filmiku i zdjęciach z wyżej wymienionej imprezy z powodu uzasadnionego interesu MOSIR w Tychach, 
jakim jest przeprowadzenie zawodów. 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. 
Wyrażam/Nie wyrażam* zgodę/y 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 
i w przyszłości na świecie. Udzielam nieodpłatnej licencji  na wykorzystanie mojego utrwalonego wizerunku.” 

 
 
data .......................,                                czytelny podpis............................................. 
*niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 



Turniej Amatorów w Piłce Nożnej Halowej  
z okazji Święta Niepodległości 

Hala Sportowa Tychy 
09-10.11.2019 

 

LISTA ZGŁOSZENIOWA 
 
 
 
 Nazwa drużyny: ………………………………………………………………………… 
 
 
/wypełniamy DRUKOWANYMI literami/ 
 
 

Lp. Nazwisko i imię  
Numer na 
koszulce 

Rok 
urodzenia 

Bramki, kartki 
(wypełnia Organizator) 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5.     

6. 
    

7. 
    

8. 
    

9.     

10. 
    

 
 
 
 
 Kapitan drużyny: ……………………………………………………………………… 
 
 Osoba kontaktowa i numer telefonu: …………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIII. Postanowienia końcowe: 
- zmiany zawodników odbywają się w czasie gry, 
- auty muszą być wybijane nogą z linii, 
- bramkarz może wyrzucać piłkę za połowę, 
- obowiązuje zasada jednego zagrania na własnej połowie do bramkarza, 
- organizator zapewnia piłki i opiekę medyczną, 
- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, 
- organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników 
powstałe w trakcie zawodów, 
- obowiązują zapisy Ogólnego Regulaminu Imprez Sportowo – Rekreacyjnych MOSiR Tychy, 
dostępnego na stronie www.mosir.tychy.pl oraz w trakcie imprezy w Biurze Zawodów, 
- uczestnik, jak i prawny opiekun uczestnika wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie 
wizerunku swojego lub dziecka 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 i w przyszłości na świecie. 
- w sprawach spornych, nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator, 
- organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. 

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

