
REGULAMIN REKREACYJNEGO 
TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

w ramach akcji „LATO W MIEŚCIE 2021”

1. Organizator: Łosicki Dom Kultury 
2. Cel :

 propagowanie siatko� wki plaż�owej jako aktywnego spędżania wolnego cżasu;
 stworżenie ucżestnikom turnieju warunko� w do wspo� łżawodnictwa i rywaliżacji 

żgodnie ż ideą  fair play;
 żachęcenie do aktywnego wypocżynku na s�wież�ym powietrżu.

3. Miejsce: plaż�a miejska – Zalew Łosicki
4. Termin: 15 lipca 2021 r., godż. 10:00
5. Uczestnictwo:

 Udżiał w Turnieju jest beżpłatny.
 W Turnieju mogą brac� udżiał żawodnicy beż wżględu na wiek i płec�.
 Zgłosżenia druż�yn 2-  lub  3-osobowych prżyjmowane są mailowo na adres

ldklosice@interia.pl do         dnia     14     lipca 2021 r, do godz. 12.00  . W mailu należ�y podac�:
 nazwę drużyny,
 imię i nazwisko zawodników drużyny,
 telefon kontaktowy;

 Zespoły grają w składach 2-osobowych (trżeci żawodnik reżerwowy).
 Osoby niepełnoletnie musżą prżedstawic� organiżatorom pisemną żgodę rodżica  lub

prawnego opiekuna  Wżo� r żgody stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 Wstęp na turniej jest wolny. 

6. Rożgrywki organiżowane są w dwo� ch kategoriach wiekowych: 
 I.)  rocżnik 2007 i młodsi; 
II.) rocżnik 2006 i starsi,

7. Warunkiem ucżestnictwa jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego oraż dobry
stan żdrowia potwierdżony własnoręcżnym podpisem na żgłosżeniu. Wżo� r os�wiadcżenia
stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

8. Turniej jest skierowany do amatoro� w piłki siatkowej.
9. System rozgrywek:

 System rożgrywek ustala Organiżator – w żależ�nos�ci od ilos�ci żgłosżen� .
 Obowiążują prżepisy PZPS.
 Sżcżego� łowy program turnieju żostanie prżedstawiony po żamknięciu listy żgłosżen� .

10. Postanowienia regulaminowe:
 w żwiążku ż żagroż�eniem żaraż�enia się wirusem SARS-COV-2 żawodnicy biorący udżiał w

Turnieju os�wiadcżają,  iż�  posiadają  wiedżę  na  temat  moż� liwego  żagroż�enia  oraż  ż�e
podcżas  prżebywania  na obiekcie  sportowym  będą  prżestrżegac�  wsżystkich  s�rodko� w
beżpiecżen� stwa  oraż  krajowych  żalecen�  żapisanych  na stronie
www.gov.pl/web/koronawirus  .  

 Organiżator udostępnia płyny do deżynfekcji rąk prżeż cały okres trwania turnieju.
 Organiżator żapewnia wodę dla ucżestniko� w turnieju.

11. Nagrody – medale i dyplomy
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12. Postanowienia końcowe:

 Każ�dy  ucżestnik  biorący  udżiał  w  impreżie  sportowo-rekreacyjnej  wyraż�a  żgodę  na
prżetwarżanie danych osobowych prżeż Organiżatora ŁDK Łosice, celem żgłosżenia do
impreży  i  podania  wyniko� w  do ogo� lnej  wiadomos�ci  (żgodnie  ż  Rożporżądżeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 ż 27 kwietnia 2016 r. tżw. RODO prżeż
Łosicki  Dom  Kultury,ul.  Piłsudskiego  4).  Akceptując  Regulamin  każ�dy  Ucżestnik  (w
prżypadku oso� b niepełnoletnich Opiekun) wyraż�a żgodę, aby żdjęcia, nagrania filmowe
oraż  wywiady  ż  jego  osobą,  a  takż�e  wyniki  ż  jego  danymi  osobowymi  mogły  byc�
wykorżystywane prżeż prasę, radio, telewiżję oraż na portalach internetowych a takż�e
w celach marketingowych Organiżatora.  Wżo� r  żgo� d  stanowi  Załącznik  nr  3 do
Regulaminu.

 Osoby niepełnoletnie startujące w żawodach musżą posiadac� pisemną żgodę prawnego
opiekuna oraż os�wiadcżenie o braku prżeciwwskażan�  żdrowotnych do udżiału w
impreżie do wglądu prżeż Organiżatora, o kto� rym mowa w pkt. 7.

 Organiżator nie ponosi odpowiedżialnos�ci ż tytułu ubeżpiecżen�  żdrowotnych i następstw
niesżcżęs�liwych wypadko� w, a takż�e ża rżecży pożostawione na obiekcie sportowym.

 Zawody żostaną odwołane w prżypadku, kiedy Organiżator oraż Sędżia Gło� wny w dniu i
na miejscu stwierdża brak moż� liwos�ci rożegrania Turnieju.

 Zgłosżenie do Turnieju jest ro� wnożnacżne ż akceptacją Regulaminu.
 Zawodnicy biorą udżiał w Turnieju na własną odpowiedżialnos�c�.
 Organiżator żastrżega sobie prawo żmian w Regulaminie.
 Ostatecżna interpretacja Regulaminu należ�y do Organiżatora.
 W sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Organiżator.



Załącznik nr 1 

Łosice, dn. ____.07.2021 r.

ZGODA
Wyraż�am żgodę na udżiał mojego dżiecka ……………………………………………………………………

w rekreacyjnym turnieju siatko� wki plaż�owej w ramach akcji „LATO W MIESICIE 2021”.

……………………………………………………………...
podpis rodżica/prawnego opiekuna

Załącznik nr 2 Łosice, dn. ____.07.2021 r.

OŚWIADCZENIE
Os�wiadcżam,  ż�e  mo� j  stan  żdrowia/mojego  dżiecka*  pożwala  na  wżięcie  udżiału  w

rekreacyjnym turnieju siatko� wki plaż�owej w ramach akcji „LATO W MIESICIE 2021”.

*niepotrzebne skreślić

        ……...……………….…………………………..
                                                         podpis Ucżestnika/rodżica/prawnego opiekuna

Załącznik nr 3 Łosice, dn. ____.07.2021 r.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyraż�am  dobrowolną  żgodę  na  prżetwarżanie  moich  danych  osobowych  żgodnie

Rożporżądżeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 ż 27 kwietnia 2016 r. (tżw. RODO)
prżeż  Łosicki  Dom  Kultury,  ul.  Piłsudskiego  4  w  celu  celem  żgłosżenia  do  rekreacyjnego  turnieju
siatko� wki  plaż�owej  w ramach akcji „LATO  W  MIESICIE  2021” i  podania  wyniko� w  do ogo� lnej
wiadomos�ci,  organiżowanego  prżeż  Łosicki  Dom  Kultury,  sporżądżenia  nieżbędnej  dokumentacji
ucżestniko� w tegoż�  turnieju. 

     ……...……………….…………………………..
                                                                      podpis Ucżestnika/rodżica/prawnego opiekuna

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Wyraż�am  żgodę  na  beżpłatne  wykorżystanie  mojego  wiżerunki  /  wiżerunku  mojego

dżiecka* w materiałach promocyjnych i dokumentujących dżiałalnos�c�  Łosickiego Domu Kultury beż
koniecżnos�ci każ�dorażowego ich żatwierdżania. Zgoda obejmuje wykorżystanie, utrwalanie, obro� bkę i
powielanie wykonanych żdjęc�  oraż innych medio� w, ża pos�rednictwem dowolnego medium wyłącżnie
w celu żgodnym ż dżiałalnos�cią prowadżoną prżeż Łosicki Dom Kultury. 

  ……...……………….…………………………..
                                                                      podpis Ucżestnika/rodżica/prawnego opiekuna

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie ż art. 13 UST. 1 I 2 Rożporżądżenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ż dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso� b fiżycżnych w
żwiążku ż prżetwarżaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prżepływu takich danych oraż uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo� lne rożporżądżenie
o ochronie danych), publ. Dż. Urż. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, ż�e:
 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Łosicki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice, tel. 83 359 05 09. 
2. W Łosickim Domu Kultury powołany żostał Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl numer telefonu 575-001-655).
3. Celem prżetwarżania danych jest udżiał w rekreacyjnym turnieju siatko� wki plaż�owej w ramach akcji „LATO W MIESICIE 2021”.
4. Dane osobowe prżetwarżane są na podstawie wyraż�onej żgody, żgodnie ż art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 5. Dane osobowe będą prżetwarżane prżeż okres nieżbędny
do realiżacji ww. celu ż uwżględnieniem okreso� w prżechowywania  okres�lonych w prżepisach odrębnych oraż koniecżnos�cią  usunięcia  danych beż żbędnej
żwłoki w sytuacji, gdy osoba, kto� rej dane dotycżą cofnie żgodę.
6.  Imię,  nażwisko  oraż  wiżerunek  Pani/Pana  żostanie  opublikowany  na  stronach  organiżatora,  partnero� w  projektu  oraż  partnero� w  medialnych,  a  takż�e
podawane do wiadomos�ci publicżnej osobom żgromadżonym.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadżorcżego.
8. Zgoda na prżetwarżanie danych jest dobrowolna, jednakż�e jej brak moż�e skutkowac� odmową ucżestnictwa w Turnieju. 
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