REGULAMIN OTWARTEGO SINGLOWEGO
TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA ŁAZISKA GÓRNE
I.

CEL

Popularyzacja tenisa ziemnego jako aktywnego wypoczynku oraz zdrowego stylu życia wśród
dzieci,młodzieży i dorosłych oraz integracja społeczności lokalnej.
II.

ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu iRekreacji w Łaziskach Górnych.
III.

TERMIN I MIEJSCE

1. Otwarty Singlowy Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Miasta Łaziska Górne
odbywa się raz w roku.
2. Konkretny termin oraz harmonogram rozgrywek podawany jest w każdym roku
kalendarzowym do publicznej wiadomości na stronie internetowej MOSiR-u –
www.mosir.laziska.pl, profilu facebookowym MOSiR-u oraz na plakatach.
3. Miejscem

rozgrywania

turnieju

są

korty

na

terenie

Ośrodka

Rekreacyjno-

Sportowego„Żabka”, 43-170 Łaziska Górne, ul. Sportowa 1.
IV.

UCZESTNICTWO

1. Otwarty Singlowy Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Miasta Łaziska Górne
jest imprezą o charakterze otwartym. Mogą w nim wziąć udział zawodnicyamatorzy.
2. Przy weryfikacji wymagany jest dowód osobisty lublegitymacja szkolna (dokument
potwierdzający datę urodzenia).Zgłoszenie jest równoważne zoświadczeniem o dobrym
stanie zdrowia zawodnika oraz braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w
turnieju.
3. Niepełnoletni uczestnicy powinni posiadać pisemną zgodę rodziców (opiekunów
prawnych) na udział w turnieju.
V.
1.

KATEGORIE

Otwarty Singlowy Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Miasta Łaziska Górne
ma formułę integracyjną, czyli mogą wziąć w nim udział kobiety i mężczyźni razem.

2.

W przypadku zgłoszenia dużej ilości kobiet i mężczyzn dopuszcza się podział na dwie
kategorie: KOBIETY, MĘŻCZYŹNI
VI.

WARUNKI ORGANIZACJI TURNIEJU

Warunkiem rozegrania turnieju w poszczególnych kategoriach jest zgłoszenie się
przynajmniej czterech zawodników w każdej z nich.
VII.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia są przyjmowane mailowo: r.janecki@mosir.laziska.pl
VIII.

SYSTEM ROZGRYWEK

1. Mecze są prowadzone według systemu pucharowegodo dwóch wygranych setów,
w trzecim decydującym secie przy stanie 6:6 decyduje tie-break.
2. W przypadku podziału na kategorie kobiet i mężczyzn, ustalony zostanie system
rozgrywek singla żeńskiego i singla męskiego.
3. Godziny rozpoczęcia poszczególnych meczy ustala i podaje do ogólnej wiadomości
organizator.
4. Powstałe w trakcie turnieju kwestie sporne rozstrzyga organizator.
IX.

NAGRODY

1. Przewiduje się puchary i dyplomy za zajęcie I i II miejsca. Zwycięzca turnieju (głównego)
otrzymuje bon o wartości 500 zł do wykorzystania na sprzęt sportowy, za II miejsce w
takiej samej formie zawodnik otrzymuje kwotę 200 zł.
2. W przypadku podziału na kategorie kobiet i mężczyzn, nagrody w kategorii mężczyzn
przyznawane będą wg stawek określonych w pkt.1, a w kategorii kobiet –główna nagroda
to bon o wartości 200 zł, nagroda za zajęcie II miejsca to bon o wartości 50 zł.
3. Wręczenie nagródodbędzie się bezpośrednio po meczu finałowym turnieju głównego
nakortach ORS Żabka.
X.

WPISOWE

1. Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest wpłata wpisowego w wysokości 20 zł przed
pierwszym meczem.
2. Wpłaty należy dokonać w kasie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego Żabka.
XI.

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia27
kwietnia2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:
a) administratorem danych osobowych uczestników Otwartego Singlowego Turnieju Tenisa
Ziemnego o Puchar Burmistrza Miasta Łaziska Górne jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Łaziskach Górnych, ul. Ogrodowa 50, 43-170 Łaziska Górne; NIP: 6351791846, REGON:
241049933.
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mosir.laziska.pl
c) celem przetwarzania jest udział w Otwartym Singlowym Turnieju Tenisa Ziemnego o
Puchar Burmistrza Miasta Łaziska Górne, realizacja obowiązku prawnego, tj. sporządzanie
sprawozdań, zapewnienie bezpieczeństwa oraz rozpatrywanie skarg – na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na
przekazanie danych innym podmiotom oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
d) odbiorcami danych osobowych będą:

- pozostali uczestnicy turnieju (otrzymują oni tylko i wyłącznie imię i nazwisko przeciwnika
oraz numer jego telefonu)
- inni administratorzy (np. osoba fizyczna dostarczająca i aktualizująca stronę internatową
itp.).
e) dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat, a w pozostałych przypadkach do
ustania przyczyn oraz do momentu odwołania zgody,
f) uczestnicy turnieju posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, czesiowego lub całkowitego usunięcia („prawo do
bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie
g) uczestnicy Otwartego Singlowego Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Miasta
Łaziska Górne mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
h) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym
zakresie jest dobrowolne,
i) ponadto zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. każdy uczestnik Otwartego Singlowego Turnieju Tenisa Ziemnego
o Puchar Burmistrza Miasta Łaziska Górne wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych, wizerunkowych do celów kontaktowych oraz budowania pozytywnego
wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.
XII.

UWAGI KOŃCOWE

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności za ewentualneobrażenia
i kontuzje powstałe podczas rywalizacji sportowej.
2. Regulamin

i

aktualne

wyniki

będą

zamieszczone

na

stronie

internetowej

www.sportclubrank.pl
3. Wszelkie informacje dotyczące turnieju można uzyskać pod nr tel. 604 544 349 lub
mailowo, pisząc na adres: r.janecki@mosir.laziska.pl
4. W sprawach nieujętych regulaminem i w kwestiach spornych decyduje organizator.

Organizator:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych

