REGULAMIN
OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ PAR MIESZANYCH
ORW Bugla 26.06.2021r.

I Organizator imprezy
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach ul. Zofii Nałkowskiej 10A; 40-425 Katowice
www.mosir.katowice.pl
kontakt: sport@mosir.katowice.pl

tel.:(32) 253 76 54 – Dział Sportu i Obsługi Klienta

II Cel imprezy
Popularyzacja piłki siatkowej plażowej, aktywny wypoczynek.
III Termin i miejsce imprezy
26.06.2021r. ORW Bugla ul. Żeliwna 26d, Katowice
Biuro zawodów czynne od godz. 8:30
Początek rozgrywek od godz. 9:00
W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, termin turnieju zostanie przesunięty o czym
poinformujemy drużyny poprzez email oraz zamieścimy informacje na stronie internetowej
www.mosir.katowice.pl
IV Zgłoszenia
W turnieju zagra max 12 drużyn złożonych z par mieszanych (decyduje kolejność zgłoszeń).
Uczestnictwo w turnieju należy zgłaszać poprzez email na adres: sport@mosir.katowice.pl do
18.06.2021r. - w zgłoszeniu należy podać: imiona i nazwiska członków zespołu oraz telefon kontaktowy.
Udział w turnieju jest bezpłatny.
V Warunki uczestnictwa
-Uczestnicy muszą mieć ukończone 16 lat- uczestnicy muszą okazać dokument ze zdjęciem
stwierdzający tożsamość,
-Uczestnicy nie posiadają przeciwskazań lekarskich do uprawiania sportu,
-Uczestnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność. Przekazanie organizatorowi formularza
zgłoszeniowego z własnoręcznym podpisem oznacza, że uczestnik akceptuje regulamin, rozważył i
ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie w tym zagrożenie
wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci) i dobrowolnie
zdecydował się podjąć to ryzyko,
-Obowiązuje strój sportowy.
VI System rozgrywek
Drużyna składa się z dwóch osób: zawodnika i zawodniczki,
Mecze rozgrywane będą systemem „brazylijskim”; szczegóły punktacji oraz liczbę setów drużyny
poznają w dniu zawodów- w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.
VII Przepisy gry
-Nie ma przerw technicznych.
-Pozostałe zasady gry zgodne z oficjalnymi przepisami siatkówki plażowej.
Sprawy dyscyplinarne: w kwestiach spornych podczas trwania meczu decyduje sędzia główny
prowadzący spotkanie.

VIII Nagrody
miejsca I-III premiowane są atrakcyjnymi nagrodami.
IX Postanowienia końcowe
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), każdy z uczestników zobowiązany będzie
do podania swoich danych osobowych oraz

wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przez MOSIR

Katowice. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz jej brak uniemożliwi udział w imprezie.
zgłoszenie udziału w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na opublikowanie
jego wizerunku na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych Organizatora
uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas

zapisu na liście

startowej - w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy,
Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż:
-administratorem danych osobowych uczestnika biegu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Katowicach, ul. Zofii Nałkowskiej 10a
-dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją imprezy.
-Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia
-w imprezie mogą brać udział osoby bez jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach
sportowych, na własną odpowiedzialność;
-organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas trwania turnieju,
-zgłoszenie

udziału

oznacza,

że

uczestnik

akceptuje

wszystkie

ustalenia

zawarte

w regulaminie oraz że rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem
w imprezie: zagrożenie wypadkami; możliwość odniesienia obrażeń ciała; urazy fizyczne i dobrowolnie
zdecydował się podjąć to ryzyko;
Organizator zabezpiecza:
- boisko oraz piłki do rozgrywania meczów,
- opiekę medyczną i ubezpieczenie,
- profesjonalna obsługę sędziowską.
Organizator nie zapewnia:
- piłek na rozgrzewkę,
- depozytu.
-Uczestników turnieju obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych pod rygorem
dyskwalifikacji drużyny.
-Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dopełnienie wszystkich formalności w biurze, w tym akceptacja
regulaminu przez złożenie własnoręcznego podpisu na formularzu zgłoszeniowym.
-Uczestnicy przyjeżdżają na turniej we własnym zakresie i na koszt własny
-Wszyscy zawodnicy winni posiadać dokument tożsamości
-We wszystkich sprawach spornych oraz nieobjętych regulaminem decydować będzie Sędzia Główny
Turnieju i Organizator
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora, wszelkie skargi oraz zażalenia, będą
przyjmowane oraz rozpatrywane do momentu zakończenia imprezy.

