REGULAMIN
„Mistrzostwa Miasta Amatorów w tenisie stołowym
pod patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle”
I.

Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

II.

Termin i miejsce rozgrywek:
Turniej odbędzie się 12.05.2019 r. (niedziela)
Miejsce rozgrywek: Hala Sportowa „Śródmieście”, al. Jana Pawła II 29
Rozpoczęcie gier godz. 10.00

III.

Cel zawodów:
1. Rozpowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i całych rodzin.
2. Popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców.
3. Realizacja kalendarza imprez MOSiR.

IV.

Uczestnictwo:
Turniej ma charakter otwarty.
W turnieju obowiązywać będzie podział na kategorie:
- kat. dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych (z licencją lub bez licencji), oraz szkoły
średnie (bez licencji),
- kat. mężczyźni (zawodnicy niezrzeszeni),
- kat. kobiety (zawodniczki niezrzeszone),
- kat. OPEN (otwarta dla wszystkich do III ligi włącznie).

V.

System rozgrywek:
Systemem pucharowym do dwóch przegranych meczów lub „każdy z każdym”. Decyzję dotyczącą
wyboru systemu podejmuje sędzia przed Turniejem, w zależności od ilości zgłoszeń.

VI.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do turnieju będą przyjmowane:
- w dniu turnieju od 9.15 do 9.45
- osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00, Hala Sportowa „Śródmieście”
al. Jana Pawła II 29 nr 7 do 08.05.2019 r.
- email: sport@mosirkk.pl do 08.05.2019 r. do godz. 12.00
1. Niepełnoletni Zawodnicy biorący udział w Turnieju mają obowiązek posiadania podpisanego przez
opiekuna prawnego oświadczenia Organizatora – (zał. nr 1 do pobrania na stronie www.mosirkk.pl).
Podczas Turnieju osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką dorosłych. W przypadku braku
opiekuna podczas Turnieju Zawodnik nie zostanie dopuszczony do rozgrywek.
2. Wszyscy pełnoletni Zawodnicy biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność, co deklarują
podpisanym oświadczeniem przygotowanym przez Organizatora – (zał. nr 2 do pobrania na stronie
www.mosirkk.pl).

VII.

Nagrody:
Za zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach Zawodnicy otrzymują puchary.

VIII. Sędziowanie:
Zawody przeprowadzane będą zgodnie z przepisami PZTS.
XI.

Dane osobowe:
Dane osobowe udostępnione podczas zapisów (punkt: VI do weryfikacji),: imię i nazwisko, będą
przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w powyżej wymienionym turnieju i promocji imprezy.
Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Zawodnika. Odbiorcami danych mogą być pracownicy
Organizatora i Partnerów w związku z organizacją i obsługą Turnieju oraz podmioty
zajmujące się obsługą medialną Organizatora. Zawodnik posiada dostęp do swoich danych osobowych
oraz ich poprawiania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, odmowa ich podania lub
wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa
w Turnieju. Zawodnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym
momencie. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących
administratorowi danych i w stosunku do niego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych
osobowych prosimy o kontakt z ABI/Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ul. Grunwaldzka 71
w Kędzierzynie-Koźlu. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kędzierzynie-Koźlu, tel. 77 472 31 38.
Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku
zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
1994 r. nr 24, poz. 83) przez Organizatora, utrwalonego w dowolnej formie, w celu organizacji
i promocji imprez Organizatora. Zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez
zamieszczenie wykonywanych fotografii i filmów w relacji i materiałach testu oraz innych wydarzeń
organizowanych przez Organizatora. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych zdjęć
w szczególności do upublicznienia, powielania, zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub
transmisji pod warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię osoby wyrażającej zgodę na
publikację wizerunku. Zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani
terytorialnie.

X. Postanowienia końcowe:
1. Zawodnicy biorący udział w Turnieju nie płacą wpisowego.
2. Obowiązuje strój sportowy, zamienne obuwie sportowe, własne rakietki do gry.
3. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania Turnieju rozstrzyga Sędzia główny i Organizator.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione w szatani.
5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników imprezy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów Regulaminu.
Organizator
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Kędzierzyn-Koźle

