REGULAMIN
Siatkarskiego turnieju memoriałowego. XXVIII Memoriał E. Kicińskiego,
XVII Memoriał W. Dłubały, VIII Memoriał K. Januszkiewicza
1. Cel imprezy:
- popularyzacja siatkówki, jako formy rekreacji
- organizacja czasu wolnego dla mieszkańców Sieradza
- wyłonienie najlepszych drużyn
2. Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu
3. Termin i miejsce:
Turniej rozegrany zostanie w niedzielę (27.09.2020) w hali sportowej przy ul. Łokietka 55 oraz
w hali SP 10 w Sieradzu przy Al. Grunwaldzkiej 10 . Otwarcie o 9:30.
4. Uczestnictwo:
4.1 Turniej ma charakter otwarty, uczestniczyć w nich mogą wszyscy, którzy:
- dokonają zgłoszenia pod nr tel. 43 822 38 82 lub adresem e-mail: osrodek@mosirsieradz.pl
najpóźniej 24.0392020 (do godz. 12:00)
4.2 Zawodnicy poszczególnych drużyny muszą występować w jednolitych strojach sportowych z
widocznymi numerami na koszulkach
4.3 W zawodach mogą wziąć udział zarówno zawodnicy zrzeszeni, jak i amatorzy
4.4 Zawodnicy, którzy w dniu turnieju nie mają ukończonych 18 lat, muszą przedstawić pisemną
zgodę rodziców/opiekunów na udział w turnieju - druk do pobrania ze strony
www.mosirsieradz.pl|
4.5 Wszyscy zawodnicy zgłoszeni do turnieju muszą wypełnić i podpisać przed jego
rozpoczęciem ankietę sanitarną w związku z epidemią COViD -19
5. Sposób przeprowadzenia turnieju:
5.1 Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZPS z następującymi wyjątkami:
- mecze turniejowe mogą być rozgrywane do dwóch wygranych setów
- sety mogą być rozgrywane do 21 punktów
5.2 O systemie przeprowadzenia zawodów (pucharowy lub grupowy) zadecyduje organizator na
podstawie ilości zgłoszonych zespołów
5.3 O końcowej klasyfikacji decyduje kolejno:
a) większa ilość zdobytych punktów (przy wyniku 2:0 drużyna wygrana otrzymuje 3 pkt
przegrana 0 pkt, przy wyniku 2:1 drużyna wygrana otrzymuje 2 pkt przegrana 1 pkt)
b) lepszy stosunek setów (większa liczba uzyskana po podzieleniu setów wygranych przez
sety przegrane)
c) lepszy stosunek małych punktów (większa liczba uzyskana po podzieleniu punktów zdobytych
przez punkty stracone)
d) wynik bezpośrednich spotkań.
6. Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy kierować na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu, ul.
Sportowa 1 tel. (43) 822 38 82, osrodek@mosirsieradz.pl do 24.09.2020. Zgłoszenie musi
zawierać: listę zawodników (max. 12) oraz ew. zgody dla zawodników niepełnoletnich. Druki do
wypełnienia do pobrania ze strony: www.mosirsiertadz.pl
7. Nagrody:
Drużyny które zajmą miejsca I-III otrzymają puchary i nagrody rzeczowe. Najlepsi zawodnicy na
poszczególnych pozycjach otrzymują statuetki.
8. Sprawy różne:
- uczestnicy turnieju muszą posiadać dowód osobisty lub legitymację szkolną
- zawodnicy występują w turnieju na własna odpowiedzialność
- MOSiR jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, pozostałe ubezpieczenia np. NW leżą
po stronie uczestników
- za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni organizator nie ponosi odpowiedzialności
- zespoły muszą posiadać swoje piłki w celu przeprowadzenia rozgrzewki
- turniej zostanie przeprowadzony z zachowaniem wytycznych sanitarnych w związku z epidemią
COViD-19
- interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatora
- o sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator

INFORMACJA 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.

