
Regulamin 

Amatorskich Rozgrywek Siatkówki Plażowej 
(V Gminnych Rozgrywek Siatkowki Plażowej) 

o Puchar Wójta Gminy Wyry 

  

ORGANIZATOR: Dom Kultury w Gostyni 

PATRONAT HONOROWY: Wójt Gminy Wyry 

I. CEL ZAWODÓW: 

a) propagowanie zdrowego stylu życia na świeżym powietrzu, 

b) popularyzacja gier zespołowych wśród miłośników siatkówki – amatorów, 

c)  integracja Mieszkańców Gostyni i Wyr oraz sąsiednich miejscowości 

 

II. MIEJSCE I TERMIN: 

a) Zawody rozegrane zostaną  19 czerwca 2021 roku (sobota) na boiskach do siatkówki plażowej na 

Terenie Rekreacyjno-Sportowym  przy ulicy Rybnickiej 141a w Gostyni (za Szkołą Podstawową w 

Gostyni).  

b) Początek turnieju: o godz. 8:30. 
c) Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania turnieju przy silnych opadach deszczu. Rozgrywki 

prowadzone będą na 3 boiskach.   

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Warunkiem udziału w turnieju jest: 

a) przesłanie zgłoszenia zespołu z podaniem imion i nazwisk zawodników, miejsca zamieszkania 

oraz  wieku (w celu ewentualnego zakwalifikowania do kategorii wiekowej). 

b) ukończony trzynasty rok życia. 

c) w turnieju nie mogą brać udziału osoby z  licencją PZPS. 

d) otrzymanie zwrotnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i zakwalifikowania się do turnieju (ze 

względu na ograniczoną liczbę miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń), 

e) w przypadku osób niepełnoletnich złożenie pisemnej, podpisanej zgody rodziców na udział 

w turnieju (można pobrać ze strony www.dkgostyn.pl). 

f) Udział bezpłatny dla mieszkańców Gminy Wyry. Osoby zamieszkujące poza Gminą Wyry 

zobowiązane są do wniesienia wpisowego w wys. 20 zł od osoby. Wszystkich obowiązuje 

formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.dkgostyn.pl 

2. Zbiórka i weryfikacja uczestników odbędzie się  o godz. 8:00 – 8:15 w dniu rozgrywek.  

3. Drużyna składać się może z dwóch uczestników (pary męskie, żeńskie lub mieszane). Maksymalnie 

zostanie przyjętych 16 par wg kolejności zgłoszeń. 

4. Zgłoszenia zespołów do dnia 13.06.2021 (niedziela), tylko poprzez formularz zgłoszeniowy na 

stronie  www.dkgostyn.pl. Informacji udziela Janusz Ćmiel - tel. 500 266 732.  

5. Drużyny biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym 

zakresie. Organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy, kontuzje i szkody 

powstałe w wyniku turnieju. Potwierdzenie udziału w turnieju świadczy o dobrym stanie zdrowia 

uczestnika tzn. braku przeciwskazań zdrowotnych na udział w rozgrywkach. 

6. Obowiązkiem zawodnika jest przestrzeganie regulaminu oraz aktualnych obostrzeń związanych ze 

stanem epidemii. Nieznajomość regulaminu nie uzasadnia jego nieprzestrzegania. 

7. Biorąc udział w Turnieju zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz 

wizerunku. Szczegóły określa Klauzula informacyjna RODO będąca integralną cześcią niniejszego 

regulaminu. 

 

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. W zależności od ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość podziału drużyn wg kategorii 

wiekowych (młodzież i dorośli), 

a) W przypadku gdy w drużynie znajdą się osoby z różnych kategorii wiekowych, drużyna 

automatycznie zostaje przydzielona do grupy wiekowej dorosłych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstawienia drużyn w dniu turnieju (losowanie). 

3. Zawody będą rozgrywane wg przepisów PZPS dotyczących siatkówki plażowej. System rozgrywek 

jest uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn i zostanie podany przez organizatora w dniu turnieju.  

4. Za zdobycie pierwszych trzech miejsc – drużyny otrzymają  dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Za 

zajęcie I-go miejsca Puchar Wójta Gminy Wyry 

http://www.dkgostyn.pl/


5. Wszelkie sprawy organizacyjne dotyczące rozgrywek uzgodnione zostaną z zawodnikami przed 

rozpoczęciem turnieju. Wszelkie kwestie sporne oraz sprawy nieuregulowane w regulaminie 

rozstrzyga organizator.  

 

V. DANE OSOBOWE  

Uczestnictwo w imprezie wiąże się z podaniem prawdziwych danych osobowych (imię i nazwisko), 

a w przypadku osób niepełnoletnich również imienia i nazwiska rodzica/opiekuna prawnego (zgoda do 

pobrania ze strony www.dkgostyn.pl) 

 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych/ oraz danych osobowych Dziecka jest Dom Kultury z 

siedzibą przy ul. Pszczyńskiej 366, 43 – 176 Gostyń. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem email 

sekretariat@dkgostyn.pl lub pod nr telefonu 32 218700. Możliwy jest też kontakt bezpośredni: 

iod@dkgostyn.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dziecka przetwarzane będą w celu uczestnictwa w imprezie: 

Amatorskie Rozgrywki Siatkówki Plażowej, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo 

do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla celów ochrony danych 

osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana bądź dziecka narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych spowoduje 

niemożność uczestnictwa w imprezie: Amatorskie Rozgrywki Siatkówki Plażowej. 

 

 

http://www.dkgostyn.pl/sport

