
REGULAMIN 

VIII Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Drużyn OSP w Piłce Nożnej 

o Puchar Św. Floriana 
1. Cel. 

Zagospodarowanie czasu wolnego, popularyzacja piłki nożnej wśród strażaków ochotników, 
wyłonienie najlepszej drużyny OSP w województwie łódzkim  

2. Organizatorzy. 
- Urząd Miasta Sieradza, Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „Wspólnota”,  

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu 

3. Termin: 6 września 2020r.  (niedziela) 

4. Miejsce. 

Stadion MOSiR, ul. Sportowa 1 w Sieradzu (boisko ze sztuczną nawierzchnią).  
5. Uczestnictwo. 

- w turnieju mogą brać udział czynni strażacy – ochotnicy, 
- lista zgłoszeniowa drużyny powinna być potwierdzona przez Prezesa danej jednostki OSP, 
- w turnieju może uczestniczyć maksymalnie 8 drużyn - decyduje kolejność zgłoszeń,  
- opłata startowa wynosi 100 zł od drużyny,  
- zgłoszenie drużyny należy potwierdzić do 2 września 2020 r. pod nr tel: 43 822 38 82 lub  
e-mail: osrodek@mosirsieradz.pl  
- zawodnicy niepełnoletni biorą udział w rozgrywkach na odpowiedzialność rodziców lub 

prawnych opiekunów, potwierdzoną pisemnym oświadczeniem złożonym przed turniejem u 

organizatora. 

6. Przepisy i sposób przeprowadzenia zawodów.  
- turniej rozegrany będzie na boiskach o wymiarach 55 x 35 m, bramki o wymiarach 2 x 5 m  
- na boisku przebywa jednocześnie 6 zawodników (w tym bramkarz) jednej drużyny, drużyna 

może liczyć maksymalnie 10 zawodników, obowiązują zmiany „lotne” w systemie 
hokejowym  

- turniej przeprowadzony będzie zgodnie z przepisami PZPN z wyjątkiem:  

 nie obowiązuje przepis o spalonym, 

 auty wznawiane są nogą, 
 

 min. odległość muru od piłki przy rzutach wolnych wynosi 6 m, 

 po aucie bramkowym bramkarz wznawia grę rękoma (na całe boisko). 
O  końcowej kolejność w grupie eliminacyjnej – przy dwóch drużynach - decydują: 

 

- większa liczba punktów 

    w przypadku równej ilości punktów:  

 

 wynik bezpośredniego spotkania 

 korzystniejszy stosunek bramek strzelonych do straconych 

 większa liczba strzelonych bramek 

  O końcowej kolejność w grupie eliminacyjnej – przy więcej, niż dwóch zespołach – decydują: 

 mała tabela między zainteresowanymi zespołami, na zasadach wymienionych powyżej, w dalszej 

kolejności o wyższym miejscu decyduje większa liczba strzelonych bramek w fazie grupowej. 

- w przypadku remisu w fazie pucharowej o zwycięstwie decydują rzuty karne (w seriach po trzy, a w przypadku 

braku rozstrzygnięcia, do pierwszego błędu 

- o ostatecznym systemie rozgrywek i czasie trwania pojedynczych spotkań decyduje sędzia główny zawodów na 

podstawie ilości zgłoszonych drużyn 

7. W trakcie turnieju obowiązuje system kar: 

- żółta kartka = wykluczenie zawodnika na 1 min. 

- druga żółta kartka = wykluczenie zawodnika do końca meczu  

- czerwona kartka = wykluczenie zawodnika na 1 mecz (zależnie od ciężaru przewinienia – do wykluczenia z 

turnieju włącznie). 

8. Sprawy różne.  

- zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność i nie będą dochodzić roszczeń w stosunku do 

organizatora w przypadku urazów, kontuzji, wypadków zaistniałych w trakcie turnieju. 

- MOSiR jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej a pozostałe ubezpieczenia np. NNW  

      leżą po stronie uczestnika. 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginiony sprzęt i rzeczy osobiste zawodników 

- sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

- każdy zawodnik przystępujący do rozgrywek, wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych zgodnie z klauzulą RODO dostępną również na stronie mosirsieradz.pl 

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym w związku z 

epidemią COViD -19. 
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FORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: 
 
            Zgodnie  z  wymogami  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) tzw. „RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzania danych 
osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu oraz prawa przysługujące osobom, których dane 
dotyczą. 
 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Sieradzu  

2. Inspektor Ochrony Danych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu dostępny jest pod 
adresem e-mail - iod@mosirsieradz.pl  

3. Podstawą, upoważniającą nas do przetwarzania większości Państwa danych są obowiązujące przepisy 
prawa, zawarte umowy oraz zgoda osoby, której dane dotyczą.  

4. Państwa dane przetwarzane są jedynie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, 
wypełnienia warunków umów, zawartych pomiędzy MOSiR a kontrahentami, oraz w celach 
określonych w udzielonych zgodach.  

5. Przetwarzamy tylko te Państwa dane osobowe, które są konieczne do realizacji celu przetwarzania.  
6. Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko osoby i podmioty działające z polecenia administratora 

danych oraz organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 
zlecenie organów władzy publicznej.  

7. Państwa dane będą przechowywane do czasu ustania ich przydatności lub przez okres wymagany 
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do jej danych oraz prawo do żądania 
sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 
niekompletne.  

9. Osoba , której dane dotyczą, ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych („bycia 
zapomnianym”), w przypadku gdy:  

- wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,  
- wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, (w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się 
wyłącznie w oparciu o zgodę)  
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
- przepisy prawa nakazują usunięcie danych osobowych,  

      10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w        
przypadku, gdy: 

- kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a ona sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w 
zamian ich ograniczenia, 
- ustał cel przetwarzania, ale ona potrzebuje danych do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń,  
- wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych; 

      11. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub na podstawie zgody oraz   
dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, osoba, której dane dotyczą ma prawo do 
przenoszenia danych.  

      12. Z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest realizacja zadania w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, lub przetwarzanie jest 
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora lub przez stronę trzecią.  

13. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, osoba, której dane 
dotyczą ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na 
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 
obowiązującym prawem. 

14. W przypadku powzięcia informacji, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, każdemu 
przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

15. W sytuacji, kiedy podstawą przetwarzanie danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, 
podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

16. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa lub umowy 
podanie danych osobowych jest konieczne. Odmowa skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy. 

17. Państwa dane osobowe nie będą profilowane, ale mogą być przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany. 

 
 

 
MOSiR Sieradz 



 


