
REGULAMIN TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO 

SALA GIMNASTYCZNA W KAMIONCE - 23 LUTEGO 2019 r. 

1. Każda osoba uczestnicząca w turnieju czyni to na własną lub opiekunów odpowiedzialność. 

2. Uczestnicy nie są objęci żadnym dodatkowym ubezpieczeniem, poza ewentualnym osobistym. 

3. W turnieju mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Ostrów, wyłącznie 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. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zapisanie się u organizatora - Gminnego Centrum Kultury  

i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce, 39-122 Kamionka 69, tel. 17 2233134, 726730003 w godz. 9:00-

15:00 - na miejscu rozgrywania eliminacji najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem turnieju. 

7. Wszelkie sporne sprawy zaistniałe podczas turnieju rozstrzyga sekretariat zawodów. 

8. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z możliwością usunięcia zawodnika z turnieju. 

9. Wszystkie inne sporne sprawy i te nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga sekretariat zawodów. 

10. Odpowiedzialność za utrzymanie porządku w budynku w którym odbywa się turniej spoczywa  

na opiekunie tegoż miejsca. 

11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminy turnieju. 

12. Organizatorzy nie mają obowiązku zagwarantowania sprzętu do rozgrywania meczów tenisa stołowego 

poza stołami oraz piłeczkami służącym do rozgrywania spotkań. 

13. Każdego zawodnika obowiązuje niniejszy regulamin oraz kultura osobista w miejscu rozgrywania 

zawodów. 

14. Na zawodnika przy stole czeka się 15 minut, gdy ten się nie zjawi wygrywa walkowerem zawodnik będący 

przy stole. 

15. Zasady rozgrywania poszczególnych spotkań przedstawi sędzia zawodów. 

16. W zależności od ilości osób chętnych do gry turniej przybierze formę rozgrywek ustalonych przez 

organizatora. 

17. Warunkiem rozegrania turnieju w danej kategorii jest udział co najmniej trzech uczestników. 

18. Kategorie wiekowe - turniej indywidualny 

 do 14 lat, 

 do 18 lat, 

 powyżej 18 lat, 

 do 14 lat dziewcząt, 

 turniej kobiet. 

19. We wszystkich kategoriach mecze rozgrywane będą do trzech setów ( do LL-stu zdobytych punktów w 

secie lub przewagi- do różnicy dwóch punktów). 

20. Zwycięzcy turnieju za zajęcie l miejsca otrzymują puchary i dyplomy, za zajęcie ll i lll miejsca statuetki i 

dyplomy. 

21. W zawodach obowiązują przepisy Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 

22. Każdy uczestnik winien posiadać odpowiedni strój sportowy, wejście na halę wyłącznie w obuwiu 

sportowym. 

23. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu. 

 

 

       ……………..……….……….……….. 

        podpis organizatora 

  



Załącznik nr 1 do Regulaminu Turnieju Tenisa  

Stołowego w Kamionce w dn. 23.02.2019 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 Tenisa Stołowego w dn. 

23.02.2019 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 Tenisa Stołowego, 

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 Tenisa  

Stołowego w Kamionce w dn. 23.02.2019 r. 

 

ZGŁOSZENIE 

TURNIEJ GRY W TENISA STOŁOWEGO 

Kamionka 23.02.2019 

Kategoria do 14 lat 

 

L.p. imię i nazwisko miejscowość podpis 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

10 
   

11 
   

12 
   

13 
   

14 
   

15 
   



Załącznik nr 3 do Regulaminu Turnieju Tenisa  

Stołowego w Kamionce w dn. 23.02.2019 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 Tenisa Stołowego w dn. 23.02.2019 r.  

 

……………………………………………………… 

czytelny podpis 

2. Oświadczam, że: 

  wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody 

na udostępnienie mojego wizerunku utrwalonego podczas Turnieju Tenisa Stołowego w dn. 23.02.2019 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 Tenisa  

Stołowego w Kamionce w dn. 23.02.2019 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 Tenisa Stołowego w Kamionce w dn. 

23.02.2019 r. 

 

 

……………………………………………………… 

czytelny podpis 

 

  



Załącznik nr 3 do Regulaminu Turnieju Tenisa  

Stołowego w Kamionce w dn. 23.02.2019 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) 

 Tenisa Stołowego w dn. 23.02.2019 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 Tenisa Stołowego w dn. 23.0.2019 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 Tenisa  
       (imię i nazwisko) 
Stołowego w Kamionce w dn. 23.02.2019 r. 

       

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

Stołowego w Kamionce w dn. 23.02.2019 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 Tenisa Stołowego w Kamionce 

w dn. 23.02.2019 r. 

 

 

………………………………………….…………………… 

czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

 


