SK.425.6.2022
REGULAMIN
IV OTWARTEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO o PUCHAR PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
- MEMORIAŁ ANDRZEJA KAWCZYKA
I.

Organizator :


Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

Współorganizatorzy:


Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum”.

II. Miejsce i terminy rozgrywania zawodów:
Miejsce: Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” w Siemianowicach Śląskich
(ul. Katowicka 1).
Termin:
21 maja 2022 r. (sobota),
godz. 10.00 – kategoria OPEN (zapisy – godz. 9.00 – 9.45)
Harmonogram rozgrywek jest uzależniony od liczby zgłoszonych uczestników w poszczególnych kategoriach. Turniej zostanie
rozegrany na pięciu stołach do tenisa stołowego, piłeczkami z plastiku.
III. Warunki przystąpienia do rozgrywek:
Zgłoszenia zawodników dokonuje się w dniu imprezy, najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem rywalizacji.
W przypadku dzieci i młodzieży do lat 18 przy zgłoszeniu wymagane jest przedstawienie Organizatorowi pisemnej zgody
rodzica lub prawnego opiekuna na udział w zawodach.
Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia. Każdy uczestnik rozgrywek powinien charakteryzować się dobrym
stanem zdrowia, przed przystąpieniem do rywalizacji złoży pisemne oświadczenie o udziale w imprezie na własną
odpowiedzialność. W imieniu niepełnoletnich uczestników stosowne oświadczenie wypełnia opiekun prawny. Organizator
turnieju nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w rywalizacji oraz skutki tych
wypadków przed, po i w czasie gry. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie
poniesionych szkód w mieniu zawodników biorących udział w rozgrywkach. Każdy uczestnik turnieju przystępując do
rywalizacji wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych i informacyjnych na temat imprezy.
IV. Ustalenia organizacyjne.
1. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Organizator zobowiązuje się zapewnić:
 przygotowaną do zawodów salę sportową wraz z szatniami,
 piłeczki do rozgrywania turnieju tenisa stołowego,
 sędziego głównego turnieju,
 doraźną opiekę przedmedyczną,
 puchary i dyplomy dla miejsc I-III oraz okolicznościowe medale dla wszystkich uczestników.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
4. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych.
5. Podczas rozgrywek obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania alkoholu.
6. W przypadku przekroczenia niniejszego regulaminu, decyzje w sprawie podejmuje sędzia główny reprezentujący
Organizatora, a uczestnik dostosuje się do decyzji bez prawa odwołania.
V. Obowiązki zawodników.
1. Obowiązki uczestnika turnieju:
 zawodnicy zobowiązani są do posiadania strojów sportowych, obuwia sportowego, tzw. „halówek” oraz rakietki do tenisa
stołowego,
 każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i terminarzem rozgrywek, nieznajomość
ich nie będzie traktowana jako wytłumaczenie ich nieprzestrzegania,
 każdy z zawodników winien posiadać dokument potwierdzający jego tożsamość i okazać go organizatorowi na każde jego
wezwanie oraz okazać przeciwnikowi na jego uzasadnioną prośbę.
VI. Sędziowie.
Każde spotkanie w ramach imprezy sędziować będą uczestnicy turnieju wyznaczeni przez sędziego głównego, którzy po
zakończonym meczu przekazują mu końcowy wynik.

VII. Wyróżnienia.
Pucharami i dyplomami zostaną uhonorowani zawodnicy z miejsc I-III .
Nagrodę rzeczową otrzymuje zawodnik z I miejsca, zwycięzca Memoriału .
VIII. Przepisy gry.
1. Spotkania rozgrywane będą zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego zatwierdzonymi przez Polski Związek Tenisa
Stołowego, z przedstawionymi w niniejszym regulaminie zmianami i uzupełnieniami.
2. Mecz jest rozgrywany do trzech wygranych setów, każdy set do 11 punktów.
3. W trakcie trwania rozgrywek obowiązuje zasada „fair – play”.
4. System rozgrywek pucharowy – z przodu drabinki finał, z tyłu o III miejsce.
5. Losowania poszczególnych par dokonuje sędzia główny przed rozpoczęciem zawodów, po zamknięciu listy zgłoszeń
w poszczególnych kategoriach.
6. Sędzia główny reprezentujący Organizatora ma prawo dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie, uwzględniając ilość
uczestników w turnieju i poszczególnych kategoriach.
7. O wszelkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje sędzia główny zawodów, będący przedstawicielem
Organizatora podczas turnieju.
IX. Obowiązek informacyjny RODO.
Zgodnie z art. 13 oraz art. 6 ust. 1 lit. a* 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),
zwanym dalej RODO:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie z siedzibą
w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Jana Pawła II 10.
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II
10, e-mail: iod@um.siemianowice.pl, tel. 32 760 52 82.
3. Dane osoby pełnoletniej, osobowe dziecka, opiekuna prawnego będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody,
w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania w celu weryfikacji uczestników Turnieju. W/w dane
osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz nie będą
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz
do przenoszenia danych.
7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych.
9. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu wskazany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. bezterminowo.
10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 ust. 21, gdy uzna
Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy Rozporządzenie 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).

