
Zarządzenie Nr /2021 
Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej 

z dnia .2021 r. 
 

 

w sprawie: wprowadzenia REGULAMINU TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ „SPORTOWA 

MAJÓWKA”. 

 

 

Na podstawie § 7 pkt. 7 Statutu Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej przyjętego 

Uchwałą Nr XIII/226/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22.12.2011r.                  

z późniejszymi zmianami. (t.j. Uchwała Nr XLV/880/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie 

Górniczej z dnia 17.10.2018r.)  

 

 

ZARZĄDZAM: 

 

§ 1 

 

Wprowadzić REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ „SPORTOWA MAJÓWKA” w brzmieniu 

stanowiący ZAŁĄCZNIKI do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 2 

 

Wykonanie powierzam KIEROWNIKOWI DZIAŁU SPORTU I ORGANIZACJI IMPREZ. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 



 

Załącznik  
do Zarządzenia Nr /2021 
Dyrektora CSiR  
w Dąbrowie Górniczej  
z dnia .2021 r. 

 

Regulamin Turniejów Siatkówki Plażowej  

„SPORTOWA MAJÓWKA” 

 

I. ORGANIZATORZY 

1. Organizatorem turnieju jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.  

2. Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza. 

 

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.   

 

III. TERMIN I MIEJSCE  

1. Turniej Siatkówki Plażowej „Sportowa Majówka” odbywa się na terenie Centrum 

Sportów Letnich i Wodnych Pogoria w Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej.  

2. Termin: 01.05.2021 r.  

3. Turniej Kobiet i Mężczyzn – start godz. 10:00  

 

IV. UCZESTNICTWO 

1. Uczestnikami turniejów 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, która znajduje się w załączniku do  

niniejszego zarządzenia.  

3. Warunkiem uczestnictwa w turniejach jest zgłoszenie udziału drogą mailową pod 

adresem m.szczytowicz@csir.pl lub w Biurze Zawodów w dniu turnieju, ale tylko      

w przypadku nieuzyskania limitu drużyn poprzez zapisy elektroniczne.  

4. Organizator wprowadza limit uczestników: 12 par w turnieju męskim i 12 par w 

turnieju żeńskim, ilość może ulec zmianie i będzie dostosowana do aktualnie 
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panujących zasadach bezpieczeństwa w związku z sytuacją epidemiczną          

w kraju. 

5. Kolejność zgłoszeń decyduje o uczestnictwie w turnieju, po uzyskanym limicie 

będą przyjmowane zgłoszenia tylko na listę rezerwową.  

6. Turniej zostanie przeprowadzony z zachowaniem następujących zasad higieny: 

 Przed wejściem i po wyjściu na obiekt należy zdezynfekować ręce. 

 Dodatkowo należy dezynfekować dłonie przed i po każdym rozegranym 

meczu. 

 Dla uczestników wyznaczone są właściwe toalety damskie i męskie (w danej 

chwili w toalecie, może przebywać 1 osoba). 

 Brak możliwości korzystania z węzła sanitarnego (pryszniców wewnętrznych) 

za wyjątkiem toalet i prysznica zewnętrznego. 

 Turniej zostanie rozegrany bez udziału publiczności. 

 

V. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą mailową pod adresem m.szczytowicz@csir.pl 

do dnia 30.04.2021r. lub w Biurze Zawodów w dniu 01.05.2020 r. od godz. 9:00 do 

9:45, zlokalizowanym na terenie Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria w 

Parku Zielona, ale tylko w przypadku nieuzyskania limitu drużyn poprzez zapisy 

elektroniczne. 

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                     

w zawodach, dodatkowo stanowiąca załącznik do  niniejszego zarządzenia. 

3. Zgłoszenie drużyny jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu turnieju wraz              

z Ochroną Danych Osobowych zawartych w pkt. VIII. 

4. Zawodnicy potwierdzają udział i zapoznanie się z regulaminem zawodów poprzez 

podpis na liście startowej w biurze zawodów czynnym w dniu 01.05.2021 od godz. 

9:00 do godz. 9:45.  

5. Organizator wprowadza limit uczestników: 12 par męskich i 12 żeńskich, ilość 

może ulec zmianie i będzie dostosowana do aktualnie panujących zasadach 

bezpieczeństwa w związku z sytuacją epidemiczną w kraju. 

6. Kolejność zgłoszeń decyduje o uczestnictwie w turnieju, po uzyskanym limicie 

będę przyjmowane zgłoszenia tylko na listę rezerwową. 

7. W przypadku losowych zdarzeń i braku możliwości startu zgłoszonej drużyny, 

uprasza się o poinformowanie organizatora o tym fakcie, celem dopuszczenia 

drużyny z listy rezerwowej.  
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VI.  NAGRODY 

Za miejsca 1-3 przyznawane są pamiątkowe medale oraz karty podarunkowe            

w turnieju kobiet i mężczyzn. 

 

VII. ROZGRYWKI 

1. Turniej zostanie rozegrany w dwóch kategoriach: damskiej i  męskiej. Start o godzinie 

10:00.  

2. Pary mieszane zostaną zakwalifikowane do drużyn męskich.   

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

drużynach. 

4. Turniej zostanie rozegrany systemem brazylijskim. 

5. 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 danych osobowych Uczestnika 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. Dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, miejscowość, kategoria wiekowa, 

wizerunek, płeć, numer telefonu, adres mailowy przetwarzane są w celu: 

 rejestracji uczestników, 

 wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych 

osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców, 

 prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, płeć, klub, 

wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora i/lub 

innego podmiotu, wybranego przez Organizatora), 
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 prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria 

wiekowa, płeć, klub, wizerunek, na stronie internetowej Organizatora lub innego 

podmiotu, wybranego przez Organizatora bez ograniczenia czasowego,  

 przyznania i wydania nagród, 

 informacyjnym, marketingowym i promocyjnym Organizatora, 

 statystycznym Organizatora. 

na podstawie umowy (zgłoszenia do turnieju), art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia. 

Dane w zakresie wizerunku przetwarzane są 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. Dane mogą być powierzone do przetwarzania 

podmiotom współpracującym z Administratorem Danych, w zakresie jego bieżącej 

działalności, które w ramach wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp. 

5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu do 

jakiego zostały zebrane oraz okres wynikający z obowiązku archiwizacji dokumentów 

ustalony zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. Uczestnik posiada 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. 

7. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  rozporządzenia, Uczestnik ma 

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co 

pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika naruszałoby przepisy ogólnego 

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

 

 

 

 

 

 

 



IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Turniej Siatkówki Plażowej „Sportowa Majówka” odbędzie się bez względu na warunki 

atmosferyczne. 

2. Turniej odbędzie się bez udziału publiczności. 

3. Wszyscy uczestnicy turnieju są ubezpieczeni przez organizatora. 

4. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obiektu Centrum Sportów 

Letnich i Wodnych Pogoria w Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej, a także zasad higieny 

zamieszczonych na obiekcie i w regulaminie turnieju. 

5. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną. 

6. 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.  

7. Organizatorzy mają prawo do zdyskwalifikowania zespołu w przypadku stwierdzenia 

wprowadzenia do gry zawodnika niezgłoszonego uprzednio na liście startowej, a także         

w przypadku gdy zawodnicy drużyny swoją grą lub zachowaniem utrudniają 

przeprowadzenie zawodów.  

8. Za rzeczy pozostawione bez opieki Organizator nie odpowiada.  

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

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

ewentualnych zmian w regulaminie o czym uczestnicy zostaną poinformowani osobnym 

komunikatem.   

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

12.  Interpretacja  niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPORTOWA MAJÓWKA – TURNIEJ KOBIET 

Oświadczam, że: 

 akceptuje warunki regulaminu, 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku, 

zgodnie z zasadami określonymi  w regulaminie imprezy,  

 zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych 

osobowych, 

 informuję, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie. 

 

Podpis na poniższej liście jest równoznaczny z zapoznaniem się oraz akceptacją 

w/w punktów. 

 

 

 

 

 

L.P Imię i nazwisko Miejscowość Podpis 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  



 

SPORTOWA MAJÓWKA – TURNIEJ MĘŻCZYZN 

Oświadczam, że: 

 akceptuje warunki regulaminu, 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym w zakresie 

wizerunku, zgodnie z zasadami określonymi  w regulaminie imprezy,  

 zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych 

osobowych  

 informuję, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie. 

 

 Podpis na poniższej liście jest równoznaczny z zapoznaniem się oraz akceptacją 

w/w punktów. 

 

 

 

 

L.P Imię i nazwisko Miejscowość Podpis 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  



Zgoda na udział dziecka w turnieju „SPORTOWA MAJÓWKA” 

 

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

udział mojego dziecka ……………………………………………………………………….,                        

data urodzenia …………………… w Turnieju siatkówki plażowej „SPORTOWA 

MAJÓWKA” w dniu 01.05.2021 r. 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki regulaminu turnieju siatkówki 

plażowej „SPORTOWA MAJÓWKA” 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.  

 


