
Regulamin Nocy Siatkojańskiej 

 

I. ORGANIZATORZY 

Organizatorem Nocy Siatkojańskiej jest Centrum Sportu i Rekreacji  

w Dąbrowie Górniczej.  

 

II. CEL 

1. Popularyzacja i upowszechnianie siatkówki plażowej jako zdrowej i prostej formy 

wypoczynku. 

2. Promocja miasta oraz przedstawienie walorów rekreacyjnych i sportowych Dąbrowy 

Górniczej.   

3. Krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Dąbrowy Górniczej i okolic. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE  

1. Noc Siatkojańska odbywa się na terenie Centrum Sportów Letnich i Wodnych 

Pogoria w Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej, w ramach imprezy odbędzie się 

Turniej Siatkówki Plażowej. 

2. Termin: 22.06.2019 r. godz. 17:00. 

3. Zakończenie imprezy uzależnione jest od liczby uczestników.  

 

IV. UCZESTNICTWO 

1. Uczestnikami Turnieju Siatkówki Plażowej kobiet i mężczyzn mogą być osoby, które 

ukończyły 15 lat.  

2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda na udział                      

w Turnieju podpisana przez opiekuna prawnego stanowiąca załącznik nr 1 do  

niniejszego zarządzenia.  

3. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest zgłoszenie udziału przez zgłoszenie mailowe 

pod adresem a.seweryn@csir.pl lub w biurze zawodów w dniu zawodów.  

4. Udział w Turnieju jest bezpłatny.  

 

V. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą mailową pod adresem a.seweryn@csir.pl lub             

w biurze zawodów w dniu 22.06.2019 r. od godz. 16:00 do 16:45 zlokalizowanym na 

terenie Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria w Parku Zielona. 

2. W zgłoszeniu wymagane jest podanie danych dwóch zawodników z pary: imię                       

i nazwisko, miejscowość, numer telefonu, adres mailowy, data urodzenia oraz                       

w przypadku osób niepełnoletnich zgoda opiekunów prawnych na udział  zawodach 

(Załącznik nr 1 do regulaminu). 
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3. Zawodnicy potwierdzają udział i zapoznanie się z regulaminem zawodów poprzez  

podpis na liście startowej w biurze zawodów czynnym w dniu zawodów od godz. 

16:00 do godz. 16.45.  Wzory list startowych stanowią załączniki nr 2 i 3 do 

niniejszego regulaminu. 

 

        VI.     NAGRODY 

1. Za miejsca 1-3 przyznawane są pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe                       

w kategorii kobiet i mężczyzn. 

2. Za miejsca 4 przyznawane są nagrody rzeczowe w kategorii kobiet. 

3. Za miejsca 4-6 przyznawane są nagrody rzeczowe w kategorii mężczyzn. 

 

VII. ROZGRYWKI 

1. Turniej zostanie rozegrany w 2 kategoriach: męskiej i damskiej.  

2. Pary mieszane zostaną zakwalifikowane do drużyn męskich.   

3. Jeden zawodnik/ zawodniczka nie może brać udziału jednocześnie w dwóch 

kategoriach. 

4. W zależności od ilości uczestników Organizator decyduje jakim systemem zostaną 

przeprowadzone rozgrywki.  

5. W jednej kategorii Turnieju może wziąć udział dowolna ilość par. O rozstawieniu par  

w turnieju decydować będzie kolejność zgłoszeń  oraz Organizator.  

6. Organizator nie zapewnia sędziów. 

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 Podstawa prawna: Art.13 ust. 1 i 2 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE  Nr 119)„ 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z 

dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że : 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Centrum Sportu i Rekreacji                           

w Dąbrowie Górniczej; 41-300 Dąbrowa Górnicza; ul. Konopnickiej 29 reprezentowane 

przez Dyrektora. 

2. W Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górnicze powołano Inspektora Ochrony 

Danych   w przypadku pytań czy problemów zapraszamy do kontaktu: iod@csir.pl, Tel. 

32- 261 20 10 wew. 125. 

3. Pana/i  dane osobowe przetwarzane są w celu:  

 udziału w Turnieju Siatkówki Plażowej na podstawie  konieczności wykonania 

umowy art. 6 ust.1 lit. b rozporządzenia,  

mailto:iod@csir.pl


 sprawozdawczym, informacyjnym i statystycznym na podstawie konieczności  

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym art. 6 ust.1 lit. e 

rozporządzenia 

 wizerunek w trakcie uczestnictwa w Turnieju przetwarzany jest w celu 

marketingowym i promocyjnym Organizatora poprzez zamieszczenie na stronie 

internetowej www oraz na portalach społecznościowych należących do Urzędu 

Miasta Dąbrowa Górnicza oraz Centrum Sportu i Rekreacji - przetwarzane  na 

podstawie zgody na przetwarzanie udzielonej przez uczestnika lub jego opiekuna 

prawnego art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

5. Dane mogą być powierzone do przetwarzania następującym kategoriom odbiorców: 

upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora Danych, którzy w ramach 

wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp, partnerzy Administratora 

Danych przetwarzający dane  w ramach zawartych umów powierzenia przetwarzania 

danych w celu realizacji umowy, np. dostawcy systemów informatycznych i usług IT, 

kancelarie prawne. 

6. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu do 

jakiego zostały zebrane oraz okres wynikający z obowiązku archiwizacji dokumentów 

ustalony zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku danych  przetwarzanych na 

podstawie zgody (art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia) dane będą  przetwarzane do czasu 

cofnięcia zgody na przetwarzanie. 

7. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia 

sprzeciwu.  W powyższych kwestiach kontakt z IOD pkt.2. 

8. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia, ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na 

przetwarzanie danych osobowych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i naruszałoby przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem wpisania na listę uczestników. Niepodanie 

danych uniemożliwi uczestnictwo w Turnieju. 

11.  Wycofanie zgody na przetwarzanie danych na podstawie art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia 

jest dobrowolne, a jej brak nie wywołuje żadnych konsekwencji. 

 

 

 



IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Noc Siatkojańska odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

2. Wszyscy uczestnicy Nocy Siatkojańskiej są ubezpieczeni przez organizatora. 

3. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obiektu Centrum 

Sportów Letnich i Wodnych Pogoria w Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej 

4. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną. 

5. Organizator zapewnia uczestnikom ciepły posiłek. 

6. Organizator nie zapewnia piłek do rozgrzewki. 

7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

8. Turniej rozgrywany będzie zgodnie z polską wersją ,,Oficjalnych Przepisów Gry                       

w Siatkówkę Plażową 2017-2020” wydanymi przez PZPS zgodną  

z międzynarodowymi przepisami gry w siatkówkę plażową FIVB.  

9. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zdyskwalifikowania zespołu  

w przypadku stwierdzenia wprowadzenia do gry zawodnika niezgłoszonego uprzednio na 

formularzu zgłoszeniowym lub w przypadku gdy zawodnicy drużyny swoją grą lub 

zachowaniem utrudniają przeprowadzenie zawodów.  

10. Za rzeczy pozostawione bez opieki Organizator nie odpowiada.  

11. Turniej rozgrywany będzie w zgodzie z zasadą fair play.  

12.  Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz do 

ewentualnych zmian w regulaminie o czym uczestnicy zostaną poinformowani.   

13.  W sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.   

14.  Interpretacja  niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1       
do Regulaminu Nocy 
Siatkojańskiej 

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W TURNIEJU 

 

Ja, …………………………………………………. niżej podpisany/a wyrażam zgodę na udział 

mojego dziecka ……………………………………………………., nr Pesel……………………            

w Turnieju Noc Siatkojańska w dniu 22.06.2019r. 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki regulaminu Turnieju Noc Siatkojańska 

oraz:  

a) wyrażam zgodę na udostępnienie wizerunku mojego dziecka w materiałach 

informacyjnych i promocyjnych  wykorzystywanych przez Centrum Sportu i Rekreacji  

b) zapoznałem się z klauzulą informacyjną   dotyczącą Ochrony Danych  Osobowych                    

c) informuję, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w Turnieju.  

 

Nr telefonu opiekuna:…………………………………. 

Adres:…………………………………………………… 

 

 

……………………………………………… 

 Podpis prawnego opiekuna* 

 

* Podpis prawnego opiekuna dziecka jest równoznaczny z zapoznaniem się oraz   akceptacją w/w 

punktów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2       
do Regulaminu Nocy 
Siatkojańskiej 

 

NOC SIATKOJAŃSKA 

KOBIETY 

Oświadczam, że: 

a) akceptuje warunki regulaminu, 

b) wyrażam zgodę na udostępnienie mojego wizerunku w materiałach informacyjnych,  

i promocyjnych wykorzystywanych przez Centrum Sportu i Rekreacji oraz Partnerów Nocy 

Siatkojańskiej, 

c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi                                                                     

w regulaminie,  

d) zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony  danych osobowych, 

e) informuję, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału Turnieju. 

         Podpis na poniższym zgłoszeniu jest równoznaczny  z zapoznaniem się oraz akceptacją 
w/w punktów. 

 
 
 

L.P Imię i nazwisko Miejscowość Podpis * 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

    



 
 
 
Załącznik nr 3    
do Regulaminu Nocy 
Siatkojańskiej 

 

NOC SIATKOJAŃSKA 

MĘŻCZYŹNI 

Oświadczam, że: 

a)  akceptuje warunki regulaminu, 

b) wyrażam zgodę na udostępnienie mojego wizerunku w materiałach informacyjnych,  

i promocyjnych wykorzystywanych przez Centrum Sportu i Rekreacji oraz Partnerów Nocy 

Siatkojańskiej, 

c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi                                                                     

w regulaminie,  

d) zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony  danych osobowych, 

e) informuję, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału Turnieju. 

         Podpis na poniższym zgłoszeniu jest równoznaczny  z zapoznaniem się oraz akceptacją 
w/w punktów. 

 

 

 

L.P Imię i nazwisko Miejscowość Podpis 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

    


