
REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ 

O PUCHAR WÓJTA GMINY OSTRÓW 

SKRZYSZÓW 09.03.2019 
 

 

1. Turniej rozegrany zostanie 9 marca (sobota) 2019 roku na hali sportowej przy Szkole 

Podstawowej im ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie, rozpoczęcie 9.00 

2. W turnieju uczestniczyć mogą drużyny reprezentujące mieszkańców gminy Ostrów. 

Zawodnik musi mieć ukończone 16 lat i być mieszkańcem miejscowości, którą 

reprezentuje drużyna. Wymagany jest dowód tożsamości przez cały czas trwania 

turnieju.  

3. W turnieju mogą brać udział zawodnicy zrzeszeni i amatorzy. 

4. Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

5. Udział w turnieju wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, w tym także 

wizerunku oraz innych stosownych oświadczeń, stanowiących (w zależności od wieku 

uczestnika), załącznik nr 3 lub załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 

6. Zawodnik zostanie dopuszczony do rozgrywek na podstawie dostarczonej przez 

drużynę listy (imię i nazwisko, data urodzenia, miejscowość zamieszkania) wraz z 

odpowiednimi załącznikami. 

7. Zawodnicy zobowiązani są do złożenia oświadczeń o uczestnictwie na własną 

odpowiedzialność – w innym przypadku nie zostaną dopuszczeni do udziału w 

rozgrywkach. 

8. Organizator nie odpowiada za poniesione przez uczestników rozgrywek uszczerbki na 

zdrowiu – organizator nie będzie ubezpieczał zawodników. 

9. Podczas trwania rozgrywek obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów 

alkoholowych (w tym również piwa). 

10. Organizator zapewnia obsługę sędziowską turnieju. 

11.  Przepisy gry 

           - drużyny zgłaszają się pól godziny przed rozpoczęciem zawodów 

 - hala sportowa 

 - piłka:  nr 5 

 - czas gry: 2 x 8 minut  (przerwa 2 min.) 

 - zespół liczy max 10 zawodników ( 5 na boisku + 5 rezerwowych) 

 - bramkarz może chwytać piłkę tylko w polu bramkowym( wyznacza je linia    

              6m od piłki ręcznej) 

 - rzut od bramki wykonywany jest tylko ręką 

 - rzut autowy: zawodnik wprowadza piłkę do gry nogą zza linii bocznej  

              w ciągu 3 sekund 

 - gra bez spalonego 

 - zmiany hokejowe 

 - podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny      

              przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej w odległości 3m od piłki 

 - rzut karny wykonywany jest z odległości 7m od bramki 

 Turniej rozgrywany będzie w systemie „każdy z każdym”,  

  Obowiązuje obuwie sportowe na białej lub kauczukowej podeszwie  

 



 

 

 

Zwycięstwo – 3 pkt. Remis - 1 pkt. Porażka – 0 pkt. 

W przypadku jednakowej ilości punktów zdobytych przez dwie lub więcej drużyn 

  O kolejności decyduje : 

- bezpośredni wynik meczu pomiędzy tymi zespołami 

- lepszy stosunek bramek 

- konkurs rzutów karnych pomiędzy tymi zespołami. 

12. Obowiązują zasady i przepisy gry w piłkę nożną stosowane przez PZPN oraz  zasada 

„fair play”. 

13. I-III miejsce otrzymuje puchary i dyplomy, pozostałe dyplomy ”za udział”. 

Prowadzony będzie ranking na „najlepszego strzelca ‘’ i  „ bramkarza” 

14. Ostateczny termin zgłaszania drużyn – 05 marca 2019. 

15. Drużyny należy zgłaszać do Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kamionce,  

numer telefonu 17 22 33 134 lub 726730003 ( prezesarek73@wp.pl) 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego interpretacji 

 

        

      ……………..……….………..….……….. 

        podpis organizatora 

 

 

  



Załącznik nr 1 do Regulaminu Turnieju Piłki Nożnej Halowej 

O Puchar Wójta Gminy Ostrów w dn. 9.03.2019 r. 

 

 

LISTA ZGŁOSZEŃ ZAWODNIKÓW 

do Turnieju Piłki Nożnej Halowej 

O Puchar Wójta Gminy Ostrów 

Skrzyszów 09.03.2019 

 

 

 

NAZWA DRUŻYNY  ………………………………………………………………………… 

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Warunkiem dopuszczenia zawodnika niepełnoletniego do gry jest wyrażenie zgody 

rodziców/opiekunów prawnych (zał. nr 4). 

 

UWAGA! LISTĘ PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE 

 

 

……………………………………………. 

                       Kapitan drużyny 

  

 

L.P. 
Imię i nazwisko Miejscowość Data urodzenia 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

4. 

 

   

5. 

 

   

6. 

 

   

7. 

 

   

8. 

 

   

9. 

 

   

10. 

 

   



Załącznik nr 1 do Regulaminu Turnieju Piłki Nożnej Halowej 

O Puchar Wójta Gminy Ostrów w dn. 9.03.2019 r. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych, a także o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w 

Kamionce – dalej GCKiS, tel. 172233134, e-mail: kamionkagckis@wp.pl.; 

2. Inspektorem Ochrony Danych w GCKiS w Ostrowie z/s w Kamionce jest adw. Jakub Curzytek, tel. 

692 616 480, e-mail: kancelaria@adwokatcurzytek.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Turnieju Piłki Nożnej 

Halowej O Puchar Wójta Gminy Ostrów w dn. 9.03.2019 r.  na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. 

4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione w budynku Administratora, na stronie i profilu 

internetowym facebook.com, zarządzanych przez Administratora, w materiałach promocyjnych i 

publikacjach a także mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 

zlecenie Administratora. 

5. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi 

obowiązującymi w GCKiS w Ostrowie z/s w Kamionce. 

6. Przysługuje Pani/Panu: 

 prawo dostępu do treści danych, 

 prawo do sprostowania danych ,  

 prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,  

 prawo do przenoszenia danych, 

 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o 

cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie 

pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail kamionkagckis@wp.pl; 

 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących Pani/Pana osoby narusza przepisy RODO. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w Turnieju Piłki 

Nożnej Halowej, organizowanym przez GCKiS w Ostrowie z/s w Kamionce. Konsekwencją 

niepodania danych osobowych, będzie brak możliwości złożenia zgłoszenia oraz uczestnictwa. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 

 

 

 

        ………………………………………… 

         podpis administratora 



 

 

 
                                                                                  Załącznik nr 3 do Regulaminu Turnieju Piłki Nożnej Halowej 

O Puchar Wójta Gminy Ostrów w dn. 9.03.2019 r. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (uczestnicy pełnoletni) 

1. Oświadczam, że: 

 

  wyrażam zgodę   nie wyrażam zgody 

na przetwarzanie przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce moich danych 

osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Turnieju Piłki Nożnej Halowej w dn. 9.03.2019 r. 

 

……………………………………………………… 

czytelny podpis 

2. Oświadczam, że: 

  wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody 

na udostępnienie mojego wizerunku utrwalonego podczas Turnieju Piłki Nożnej Halowej w dn. 9.03.2019 r. 

na stronie internetowej oraz profilu – Facebook, zarządzanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w 

Ostrowie z/s w Kamionce, w budynku placówki,  a także wykorzystanie w materiałach promocyjnych i 

publikacjach Gminnego Centrum Kultury i Sportu  

w Ostrowie z/s w Kamionce w celu przeprowadzenia i wykonania relacji z turnieju. Udostępnienie 

wizerunku jest bezpłatne. 

……………………………………………………… 

czytelny podpis 

3. Oświadczam, że: 

 

 Zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu Turnieju Piłki Nożnej Halowej O Puchar Wójta Gminy 

Ostrów w dn. 9.03.2019 r. oraz akceptuję jego treść. 

 

 Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Turnieju Piłki Nożnej Halowej O Puchar Wójta Gminy Ostrów w dn. 9.03.2019 r. 

 

 Podejmuję  na własną odpowiedzialność ryzyko związane ze startem w tym turnieju. W związku z 

powyższym  nie będę miał żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w/w turnieju w razie 

wystąpienia jakiegokolwiek negatywnego następstwa udziału w turnieju, a w szczególności 

nieszczęśliwego wypadku. 

 

 Nie posiadam przeciwskazań zdrowotnych i mogę brać udział w Turnieju Piłki Nożnej Halowej w dn. 

9.03.2019 r.  

 

……………………………………………………… 

czytelny podpis 

 

  



Załącznik nr 4 do Regulaminu Turnieju Piłki Nożnej Halowej 

O Puchar Wójta Gminy Ostrów w dn. 9.03.2019 r. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (uczestnicy niepełnoletni) 

wypełniają rodzice/opiekunowie prawni 

1. Oświadczam, że: 

 

  wyrażam zgodę   nie wyrażam zgody 

na przetwarzanie przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce danych osobowych 

mojego syna/córki ………………………………………………………...……………….. 

    (imię i nazwisko) 

w celu organizacji i przeprowadzenia Turnieju Piłki Nożnej Halowej w dn. 9.03.2019 r.  

 

………………………………………….…………………… 

czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

2. Oświadczam, że: 

  wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody 

na udostępnienie wizerunku mojego syna/córki 

………………………………………………………………..  

        (imię i nazwisko) 

utrwalonego podczas Turnieju Piłki Nożnej Halowej w dn. 9.03.2019 r. na stronie internetowej oraz profilu 

– Facebook, zarządzanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce, w budynku 

placówki,  a także wykorzystanie w materiałach promocyjnych i publikacjach Gminnego Centrum Kultury i 

Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce w celu przeprowadzenia i wykonania relacji z turnieju. Udostępnienie 

wizerunku jest bezpłatne. 

 

………………………………………….…………………… 

czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

3. Oświadczam, że: 

 

 Zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu Turnieju Piłki Nożnej Halowej O Puchar Wójta Gminy 

Ostrów w dn. 9.03.2019 r. oraz akceptuję jego treść. 

 

 Wyrażam zgodę na udział syna/córki ………………………………………………………………..  

   (imię i nazwisko) 

w Turnieju Piłki Nożnej Halowej w dn. 9.03.2019 r. 

       

 Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Turnieju Piłki Nożnej Halowej O Puchar Wójta Gminy Ostrów w dn. 9.03.2019 r. 

 Podejmuję  na własną odpowiedzialność ryzyko związane ze startem w tym turnieju. W związku z 

powyższym  nie będę miał żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w/w turnieju w razie 

wystąpienia jakiegokolwiek negatywnego następstwa udziału w turnieju, a w szczególności 

nieszczęśliwego wypadku. 

 Mój syn/córka nie posiada przeciwskazań zdrowotnych i może brać udział w Turnieju Piłki Nożnej 

Halowej w dn.9.03.2019 r.  

 

 

………………………………………….…………………… 

czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 


