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REGULAMIN  OTWARTEGO TURNIEJU W SIATKÓWKĘ 

 

Organizator: 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie 

Data: 27.02.2022r. godz. 15.00  

 

I. Cel turnieju 

- Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego;  

-  upowszechnianie gry w piłkę siatkową  i pozytywnej rywalizacji sportowej  

- integracja środowiska  

- propagowanie siatkówki  

 

II. Informacje ogólne 

- Turniej siatkówki odbędzie się na Hali Sportowej ZSP w Goworowie  

III. Zespoły oraz sposób rozgrywania turnieju 

- Uczestniczyć w turnieju mogą zespoły z powiatu ostrołęckiego i sąsiednich powiatów. 

Rozgrywki będą odbywać się w kategoriach –  OPEN.  

- Turniej będzie rozgrywany systemem „każdy z każdym”  

- Gra toczy się do dwóch wygranych setów po 15 punktów 

- Każdy zawodnik musi posiadać dokument tożsamości (legitymacja lub dowód). 

- Drużyna musi składać się z 6 osób  

- Drużyna musi wyznaczyć kapitana, który będzie utrzymywał kontakt z organizatorami.  

- Zawodnicy muszą posiadać stroje sportowe. 

- Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pozwolenie rodziców.  

- Losowanie drużyn odbędzie się w dniu turnieju. 

 

IV. Zgłoszenia  

- Zgłoszeń należy dokonywać w GOKSiR Goworowo 

V. Nagrody:  
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• Zawodnicy trzech najlepszych drużyn otrzymują upominki rzeczowe oraz dyplom.  

VI Warunki uczestnictwa: 

a) uczestnik zapisując się na liście zgłoszeniową  turnieju akceptuje regulamin  i oświadczenie 

o udziale w turnieju na własną odpowiedzialność oraz o zaakceptowaniu postanowień Ustawy 

o Ochronie Danych Osobowych 

b) uczestnik niepełnoletni musi posiadać pisemną zgodę rodzica/opiekuna na udział w 

zawodach 

c) uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania stroju sportowego 

 

VII Ochrona danych osobowych: 

1. Uczestnik zgłaszając swój udział w turnieju wyraża  zgodę na poddanie się wymogom 

zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO): a) administratorem Twoich 

danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie, 

b) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji imprezy sportowej zwanej 

„TURNIEJ SIATKÓWKI ” na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO, 

c) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również 

wykorzystywane w celach marketingowych, chyba że wyraziłeś/wyraziłaś na to odrębną 

zgodę, 

d) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

e) masz prawo wniesienia skargi, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników 

wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, 

podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem 

w Turnieju na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w 

Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby 

komercyjne z prawem do ich modyfikowania. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, 

materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników 
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oraz wypowiedzi, informacji i pomysłów Uczestników w celu reklamy i promocji. Tego 

rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczone na 

wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, 

gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być 

wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów 

komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim 

powiązanych. 

4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych 

z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych 

Uczestnika. 

5. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia 

jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1 Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez 

gospodarza obiektu i organizatora turnieju 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni.  

3. Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny. 

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne 

uczestników podczas trwania zawodów. 

 5. Zawodnik startuje w turnieju na własną odpowiedzialność.  

6. Kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzyga Organizator.  

7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora. 

8. Zabrania się wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych, a także palenia papierosów  

 

Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym 

 

 

 

 

 


