REGULAMIN
TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ
O PUCHAR WÓJTA GMINY OSTRÓW
SKRZYSZÓW 2022
1. Turniej przeprowadzony zostanie 29 stycznia 2022 roku na hali sportowej przy Szkole Podstawowej
im ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie. Rozpoczęcie imprezy zaplanowano na godzinę 9.00.
2. W turnieju uczestniczyć mogą drużyny reprezentujące mieszkańców Gminy Ostrów. Zawodnik
uczestniczący w turnieju musi mieć ukończone 16 lat i zamieszkiwać na terenie miejscowości, którą
reprezentuje drużyna. Do weryfikacji tożsamości, wymagany jest niebudzący wątpliwości dokument
ze zdjęciem oraz danymi uczestnika.
3. W turnieju mogą brać udział zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych oraz amatorzy.
4. Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
5. Udział w turnieju wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie
z informacją stanowiącą załącznik numer 2 do niniejszego regulaminu.
6. W turnieju mogą wziąć udział osoby zdrowe, a także osoby, które miały bezpośredniego kontaktu
z chorymi na COVID-19. Turniej organizowany jest z zachowaniem reżimu sanitarnego.
7. Zgłoszenia drużyn uczestniczących dokonywane są na formularzu stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu. Do zgłoszeń załącza się oświadczenia, których mowa w niniejszym
regulaminie, dotyczące każdego ze zgłoszonych uczestników.
8. Organizator nie bierze odpowiedzialności na uszczerbek na zdrowiu wynikający z udziału
w rozgrywkach turniejowych.
9. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestnikom zawodów. Każdy zainteresowany
ubezpieczeniem swojego udziału, jest zobowiązany do zawarcia stosownej polisy we własnym
zakresie.
10. Na terenie obiektu, w którym prowadzony będzie turniej obowiązuje całkowity zakaz spożywania
alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz środków odurzających. Osoby wobec, których będzie istniało
podejrzenie pozostawania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie zostaną dopuszczone
do udziału. W przypadku zaistnienia opisanych okoliczności wykluczających z udziału w turnieju,
obowiązek wykazania braku oddziaływania wymienionych środków na zawodnika, leży po stronie
zainteresowanego.
11. Organizator zapewnia obsługę sędziowską oraz zabezpieczenie medyczne turnieju.
12. W związku z udziałem w turnieju:
a) drużyny potwierdzają swoje przybycie na 30 minut przed rozpoczęciem turnieju;
b) miejscem rozgrywek jest hala sportowa;
c) w rozgrywkach wykorzystywane są piłka w rozmiarze nr 5;
d) mecz składa się z dwóch połów po 8 minut każda. Pomiędzy połowami zarządzana jest 2 minutowa
przerwa (organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu przerwy pomiędzy połowami
meczu);
e) zgłoszony zespół może liczyć maksymalnie 10 zawodników, w tym 4 grających na boisku oraz do
6 rezerwowych;
f) bramkarz może chwytać piłkę tylko w polu bramkowym (wyznacza je linia „6 m” stosowana
w turniejach piłki ręcznej);

g) rzut od bramki wykonywany jest tylko ręką;
h) rzut autowy: zawodnik wprowadza piłkę do gry nogą zza linii bocznej w ciągu 3 sekund;
i) w grze nie stosuje się zasady „spalonego”;
j) stosowane są zmiany „hokejowe”;
k) podczas wykonywania stałych fragmentów gry, zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować
się przynajmniej w odległości 3 m od piłki;
l) rzut karny wykonywany jest z odległości 7 m od linii bramki;
13. Turniej rozgrywany będzie w systemie „każdy z każdym”;
14. Zawodników obowiązuje obuwie sportowe na białej lub kauczukowej podeszwie;
15. O zwycięstwie w turnieju decyduje łączna liczba punktów zebrana przez zespół w wyniku rozgranych
meczy. Mecze są punktowane następująco:
a) zwycięstwo – 3 pkt;
b) remis – 1 pkt;
c) porażka – 0 pkt.
16. W przypadku jednakowej ilości punktów zdobytych przez dwie lub więcej drużyn o zwycięstwie
decyduje:
d) bezpośredni wynik meczu pomiędzy tymi zespołami;
e) lepszy stosunek bramek;
f) konkurs rzutów karnych pomiędzy zespołami.
17. W zakresie zasad rozgrywanych meczy, z wyłączeniem reguł opisanych w niniejszym regulaminie,
obowiązują zasady gry w piłkę nożną stosowane przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz zasada „fair
play”.
18. Pierwsze trzy zwycięskie drużyny otrzymują puchary i dyplomy, natomiast pozostałe dyplomy
„za udział”.
19. W ramach turnieju dodatkowo prowadzony będzie ranking na „najlepszego strzelca”
„bramkarza”.

oraz

20. Ostateczny termin zgłaszania drużyn – 25 stycznia 2022 roku.
21. Drużyny należy zgłaszać do Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kamionce za pośrednictwem
numeru telefonu 17 22 33 134 lub 726730003, a także elektroniczne za pośrednictwem e-mail
przesłanych na adres sekretariat.kamionka@ostrow.gmina.pl.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian rozgrywek, wynikających z bieżącej
sytuacji

……………..……….………..….………..
podpis organizatora

Załącznik nr 1 do Regulaminu Turnieju Piłki Nożnej Halowej
o Puchar Wójta Gminy Ostrów w dn. 29.01.2022 r.

LISTA ZGŁOSZEŃ ZAWODNIKÓW
do Turnieju Piłki Nożnej Halowej
o Puchar Wójta Gminy Ostrów
Skrzyszów 2022

NAZWA DRUŻYNY:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności następstw nieszczęśliwych wypadków. Warunkiem dopuszczenia
zawodnika niepełnoletniego do gry jest wyrażenie zgody rodziców/opiekunów prawnych (zał. nr 4).

UWAGA! LISTĘ PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE
L.P.

Imię i nazwisko

Miejscowość

Data urodzenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

………………………………………….
Kapitan drużyny

Załącznik nr 2 do Regulaminu Turnieju Piłki Nożnej Halowej
o Puchar Wójta Gminy Ostrów w dn. 29.01.2022 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA
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”),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także o przysługujących Pani/Panu prawach z
tym związanych:
1. Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce – dalej
GCKiS, tel. 17 22 33 134, e-mail: sekretariat.kamionka@ostrow.gmina.pl .
2. Inspektorem Ochrony Danych w GCKiS w Ostrowie z/s w Kamionce jest adw. Jakub Curzytek, tel. 692 616
480, e-mail: kancelaria@adwokatcurzytek.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Turnieju Piłki Nożnej Halowej o
Puchar Wójta Gminy Ostrów w dn. 29.01.2022 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.
4.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione w budynku Administratora, na stronie i profilu internetowym
facebook.com, zarządzanych przez Administratora, w materiałach promocyjnych i publikacjach a także mogą
być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. Dane osobowe
zostaną zamieszczone w serwisie Facebook co oznacza, że będą przekazywane właścicielowi serwisu
społecznościowego Facebook, które mogą znajdować się na obszarze państwa trzeciego. Kraje spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego - dalej EOG, (np. USA) mogą nie oferować takiego samego poziomu
ochrony danych osobowych jak kraje EOG. Administrator dołoży wszelkich starań, aby takie przekazanie nie
doprowadziło do obniżenia poziomu ochrony zagwarantowanego na podstawie przepisów obowiązujących w
krajach należących do EOG. Dane osobowe zostaną także przekazane podmiotowi, od którego administrator
wynajmuje serwery służące do prowadzenia strony internetowej na terenie obszaru EOG.

5. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w
GCKiS w Ostrowie z/s w Kamionce.
6. Przysługuje Pani/Panu:
•

prawo dostępu do treści danych,

•

prawo do sprostowania danych ,

•

prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,

•

prawo do przenoszenia danych,

•

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na
przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres
e-mail sekretariat.kamionka@ostrow.gmina.pl

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Pani/Pana osoby narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w Turnieju Piłki Nożnej
Halowej, organizowanym przez GCKiS w Ostrowie z/s w Kamionce. Konsekwencją niepodania danych
osobowych, będzie brak możliwości złożenia zgłoszenia oraz uczestnictwa.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Turnieju Piłki Nożnej Halowej
o Puchar Wójta Gminy Ostrów w dn. 29.01.2022r.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (uczestnicy pełnoletni)
1. Oświadczam, że:
• wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*
na przetwarzanie przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce moich danych
osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Turnieju Piłki Nożnej Halowej w dn. 29.01.2022 r.

………………………………………………………
czytelny podpis

2. Oświadczam, że:
• wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*
na udostępnienie mojego wizerunku utrwalonego podczas Turnieju Piłki Nożnej Halowej w dn. 29.01.2022 r.
na stronie internetowej oraz profilu – Facebook, zarządzanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Ostrowie z/s w Kamionce, w budynku placówki, a także wykorzystanie w materiałach promocyjnych
i publikacjach Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce w celu przeprowadzenia
i wykonania relacji z turnieju. Udostępnienie wizerunku jest bezpłatne.
………………………………………………………
czytelny podpis

3. Oświadczam, że:
• Zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu Turnieju Piłki Nożnej Halowej O Puchar Wójta Gminy Ostrów
w dn. 29.01.2022 r. oraz akceptuję jego treść.
• Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu Turnieju
Piłki Nożnej Halowej O Puchar Wójta Gminy Ostrów w dn. 29.01.2022 r.
• Podejmuję na własną odpowiedzialność ryzyko związane ze startem w tym turnieju. W związku
z powyższym nie będę miał żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w/w turnieju w razie
wystąpienia jakiegokolwiek negatywnego następstwa udziału w turnieju, a w szczególności
nieszczęśliwego wypadku.
• Nie posiadam przeciwwskazań zdrowotnych i mogę brać udział w Turnieju Piłki Nożnej Halowej
w dn.29.01.2022 r.

………………………………………………………
czytelny podpis

Załącznik nr 4 do Regulaminu Turnieju Piłki Nożnej Halowej
o Puchar Wójta Gminy Ostrów w dn. 29.01.2022 r.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (uczestnicy niepełnoletni)
wypełniają rodzice/opiekunowie prawni
1. Oświadczam, że:
• wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*
na przetwarzanie przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce danych osobowych
mojego syna/córki
(imię i nazwisko)

w celu organizacji i przeprowadzenia Turnieju Piłki Nożnej Halowej w dn. 29.01.2022 r.
………………………………………………………
czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

2. Oświadczam, że:
• wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*
na udostępnienie wizerunku mojego syna/córki

(imię i nazwisko)

utrwalonego podczas Turnieju Piłki Nożnej Halowej w dn. 29.01.2022 r. na stronie internetowej oraz profilu
– Facebook, zarządzanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce, w budynku
placówki, a także wykorzystanie w materiałach promocyjnych i publikacjach Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce w celu przeprowadzenia i wykonania relacji z turnieju. Udostępnienie
wizerunku jest bezpłatne.
………………………………………………………
czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

3. Oświadczam, że:
Zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu Turnieju Piłki Nożnej Halowej O Puchar Wójta Gminy Ostrów
w dn. 29.01.2022 r. oraz akceptuję jego treść.
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki

(imię i nazwisko)

w Turnieju Piłki Nożnej Halowej w dn. 29.01.2022 r.
• Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu Turnieju
Piłki Nożnej Halowej O Puchar Wójta Gminy Ostrów w dn. 29.01.2022 r.
• Podejmuję na własną odpowiedzialność ryzyko związane ze startem w tym turnieju. W związku z
powyższym nie będę miał żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w/w turnieju w razie wystąpienia
jakiegokolwiek negatywnego następstwa udziału w turnieju, a w szczególności nieszczęśliwego wypadku.
• Mój syn/córka nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych i może brać udział w Turnieju Piłki Nożnej
Halowej w dn.29.01.2022 r.

………………………………………………………
czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

