
REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ 

SALA GIMNASTYCZNA WOLA OCIECKA- 16.02.2019 r. 

1. Drużyna może liczyć do 12 osób. 

2. W turnieju mogą brać udział drużyny reprezentujące poszczególne miejscowości z gminy Ostrów  

3. Każda drużyna musi mieć nazwę i kapitana.  

4. W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy reprezentujący zawodowe i półzawodowe kluby siatkarskie 

biorące udział w zawodach ligowych. 

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

6. 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. 

7. Kapitan drużyny zapoznaje się z regulaminem, każdy członek drużyny poświadcza ten fakt podpisem. 

8. Wiek uczestników: od 16 lat ( udział w turnieju na własną odpowiedzialność).  

9. Zawody odbywają się na Sali gimnastycznej w Woli Ocieckiej 16.02.2019r. (sobota) godz.9:00. Każdy 

zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu korzystania z Sali gimnastycznej.  

10. Podczas trwania rozgrywek na całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania napojów 

alkoholowych.  

11. Za szkody powstałe na obiektach, na których będą rozgrywane mecze odpowiadają materialnie 

zawodnicy.  

12. Zawodnicy dojeżdżają do miejsca rozgrywek na koszt własny.  

13. Organizator nie odpowiada za poniesione przez uczestników rozgrywek uszczerbki na zdrowiu ( 

organizator nie będzie ubezpieczał zawodników).  

14. System rozgrywek zostanie ustalony po ostatecznej weryfikacji ilości zgłoszonych drużyn.  

15. Obowiązują przepisy gry w siatkówkę takie jak w PZPS.  

16. Organizator zabezpiecza obsługę sędziowską oraz obsługę medyczną zawodów.  

17. Organizator nie przewiduje nagród rzeczowych i finansowych - drużyny z miejsc l-lll otrzymują 

pamiątkowe puchary i dyplomy.  

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz do jego ostatecznej interpretacji. 

19. Drużyny prosimy zgłaszać do 11.02.2019r. do GCKiS w Kamionce pod nr. tel. 17 2233134 lub 726730003 

 

       ……………..……….……….……….. 

        podpis organizatora 

  



Załącznik nr 1 do Regulaminu Turnieju Piłki  

Siatkowej w Woli Ocieckiej w dn. 16.02.2019 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. 17 22 33 134, 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 Siatkowej w dn. 

16.02.2019 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 Siatkowej, 

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 2 do Regulaminu Turnieju Piłki  

Siatkowej w Woli Ocieckiej w dn. 16.02.2019 r. 

 

LISTA ZGŁOSZEŃ ZAWODNIKÓW 

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ – WOLA OCIECKA 16.02.2019 r. 
 

L.p. imię  nazwisko data urodzenia podpis 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
    

11 
    

12 
    

13 
    

14 
    

15 
    

 

  



Załącznik nr 3 do Regulaminu Turnieju Piłki  

Siatkowej w Woli Ocieckiej w dn. 16.02.2019 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 Siatkowej w dn. 16.02.2019 r.  

 

……………………………………………………… 

czytelny podpis 

2. Oświadczam, że: 

  wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody 

na udostępnienie mojego wizerunku utrwalonego podczas Turnieju Piłki Siatkowej w dn. 16.02.2019 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 klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu Turnieju Piłki 

Siatkowej w Woli Ocieckiej w dn. 16.02.2019 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 Siatkowej w Woli Ocieckiej  

w dn. 16.02.2019 r. 

 

 

……………………………………………………… 

czytelny podpis 

 

  



Załącznik nr 4 do Regulaminu Turnieju Piłki  

Siatkowej w Woli Ocieckiej w dn. 16.02.2019 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 ………………………………………………………………..w celu organizacji i przeprowadzenia Turnieju 

    (imię i nazwisko) 

Piłki Siatkowej w dn. 16.02.2019 r.  

 

………………………………………….…………………… 

czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

2. Oświadczam, że: 

  wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody 

na udostępnienie wizerunku mojego syna/córki ………………………………………………………………..utrwalonego  

        (imię i nazwisko) 

podczas Turnieju Piłki Siatkowej w dn. 16.0.2019 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: 

 

 Wyrażam zgodę na udział syna/córki ……………………………………………………………….. w Turnieju Piłki  
       (imię i nazwisko) 
Siatkowej w Woli Ocieckiej w dn. 16.02.2019 r. 

       

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

Siatkowej w Woli Ocieckiej w dn. 16.02.2019 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 Siatkowej w Woli 

Ocieckiej w dn. 16.02.2019 r. 

 

 

………………………………………….…………………… 

czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

 


