
 

 

 
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT „GIRLS CUP” 

W RAMACH „DUGNAD” W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW 

ORAZ ODBUDOWA RELACJI SĄSIEDZKICH JAKO PODSTAWA ROZWOJU 

LOKALNEGO KĘDZIERZYN-KOŹLE 4 LISTOPADA 2022 R. 

 

REGULAMIN 

 

I. Organizator: 
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu 

 
II. Termin i miejsce: 

 4 listopad 2022 r. (piątek) godz. 10:00 
 Hala Sportowa „Śródmieście”, al. Jana Pawła II 29 

 
III. Cel organizacji imprezy: 

 Popularyzacja piłki nożnej wśród dziewcząt, jako jednej z form aktywnego 
wypoczynku. 

 Wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez udział w zawodach i odnoszenie 
sukcesów. 

 Projekt „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa 
relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” realizowany jest w ramach 
Programu Rozwój Lokalny w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-
2021 oraz 15% budżetu państwa. 
 

IV. Nagrody: 

 I miejsce – puchar dla drużyny; 
 II miejsce – puchar dla drużyny; 
 III miejsce – puchar dla drużyny; 
 Królowa strzelców – statuetka; 
 MVP – statuetka; 
 Najlepsza bramkarka – statuetka; 
 Fair play – statuetka; 
 Każda zawodniczka – medal za uczestnictwo; 

 
 
 



 

 

V. System rozgrywek 
 

1) Miejscem rozgrywek jest Hala Sportowa „Śródmieście”, al. Jana Pawła II 29.  

2) W rozgrywkach biorą udział klasy I-IV (2015-2012) 

3) W każdej drużynie może brać udział max. 10 Zawodniczek. 

3) Za udział w rozgrywkach drużyny nie płacą wpisowego.  

4) Organizator zapewnia posiłek oraz wodę. 

5) Każda drużyna posiada swojego trenera, który zgłasza drużynę i odpowiada za 
wszelkie sprawy związane z drużyną.  

6) Przed każdym meczem trener drużyny wypełnia protokół, który przekazuje 
sędziemu spotkania. 

7) Zgłoszenia do turnieju do 28.10.2022 r.(piątek) przyjmuje pani Katarzyna Szarek nr 
tel. 451060099 lub mail: kszarek@mosirkk.pl 

8) Organizatorzy mogą przyznać walkower lub wykluczyć drużynę za niezastosowanie 
się do Regulaminu.  

9) Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach, powstałych w czasie 
gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran, plaster, bandaż).  

10) System rozgrywek zostanie ustalony po zakończeniu zapisów. 
11) O kolejności miejsc w turnieju decyduje:   

 większa ilość zdobytych punktów,   

 wynik bezpośredniego spotkania przy dwóch zespołach z jednakową ilością 
punktów,   

 mała tabela przy 3-ch zespołach z jednakową ilością punktów: lepsza różnica 
zdobytych bramek, większa ilość zdobytych bramek.   

12) Za zwycięstwo w meczu przyznaje się 3 pkt za remis 1 pkt, porażka 0 pkt.   
13) Istnieje możliwość zmiany systemu gry i zasad rozgrywek w zależności od ilości  

zgłoszonych  zespołów oraz  ustaleń  Organizatora.  
14) Mecz składa się z dwóch równych części po 10 minut każda. Przerwa na zmianę 

stron wynosi 1 minutę.  
15) W pozostałych przypadkach mają zastosowanie przepisy PZPN.  

 
 
 



 

 

VI. Postanowienia końcowe:  

 Wszyscy Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu 

obiektu sportowego.  

 Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym Regulaminem i 

przestrzegać go podczas  rozgrywek.   

 Do ostatecznej interpretacji powyższego Regulaminu uprawniony jest jedynie 
Organizator.   

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie rozgrywek.   

 Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, 

zdrowotnego, OC, z tytułu choroby, wypadku, odniesionych obrażeń, śmierci lub 

szkód, jakie mogą wystąpić    z tego tytułu odpowiedzialności.   

 Wszyscy uczestnicy biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność, co 

deklarują  podpisanym oświadczeniem przygotowanym przez Organizatora.  

 Każdy Zawodnik w pełni akceptuje regulamin zawodów.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków Zawodników w 

materiałach   fotograficznych i filmowych z turnieju w celach promocyjnych. 

 Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie 

przez MOSiR wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i/lub filmów z turnieju na 

podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie, obejmuje 

wszelkie formy publikacji za pośrednictwem dowolnego medium w związku z 

popularyzacją sportu oraz organizacją i promocją turnieju. 

 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W TURNIEJU 
PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT „GIRLS CUP” 4 LISTOPAD 2022 R. 

HALA SPORTOWA „ŚRÓDMIEŚCIE” Kędzierzyn-Koźle, AL. JANA PAWŁA II 29  
 

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………………. 

Klasa: …………………………. 

Nazwa szkoły i adres: …………………………………………………………………………….. 

 
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ………………………………….…………… 

     (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałam/em się z Regulaminem Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt „Girls Cup”                  
i akceptuję zapisy w nim zawarte. 

2. Wyrażam     zgodę     na     udział     …………………………………………………… 
                                                         (imię i nazwisko córki) w/w Zawodach 

3. Zapoznałam/em się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych  
 

 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego…………………………………………………… 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, dla celów 
związanych z organizacją i udziałem w Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt „Girls Cup” przez  
Organizatora: MOSiR 

 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego ………………………………………………………. 

2. Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska mojego 
dziecka,  wraz z nazwą szkoły, oraz uzyskanych wynikach, w związku z udziałem mojego 
dziecka w ww. Zawodach, poprzez publikację danych na stronie internetowej Organizatora, 
na profilu społecznościowym Organizatora,  oraz we wszelkich publikowanych  
informacjach związanych z przebiegiem Zawodów. 

 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego ……………………………………………………….. 
 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka – w tym publikacje wizerunku na 
stronie internetowej Organizatora, na profilu społecznościowym Organizatora,  oraz we 
wszelkich publikowanych  informacjach związanych z przebiegiem Zawodów 

 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego ……………………………………………………….. 



 

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 
zwanego dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest MOSiR, ul. Grunwaldzka 71, 47-220 
Kędzierzyn-Koźle, tel.(77) 472 31 38, sekretariat@mosirkk.pl dalej: Administrator; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  inspektor@kancelaria-odo.pl lub listownie na 
adres siedziby Administratora. Z inspektorem danych osobowych można się kontaktować 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.   

3. Dane osobowe, będą przetwarzane  w  celu organizacji, przeprowadzenia i promocji 
organizowanego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt „Girls Cup” w związku z wykonywaniem 
zadania realizowanego w interesie publicznym, polegającego na popularyzacji 
międzyszkolnych zawodów wśród uczniów oraz  nawiązania nowych sportowych 
znajomości 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj, dane 
przetwarzane będą na potrzeby  organizacji i przeprowadzenia  zawodów, jak też 
opublikowania informacji o uczestnikach zwodów, oraz  art. 6 ust. 1  lit. e  RODO w związku 
z realizacją celu, o którym mowa w pkt 3. 

5. Będziemy publikować imię i nazwisko, nazwę szkoły, uzyskane wyniki oraz wizerunki 
uczestników zawodów, na stronie internetowej Administratora, na profilu 
społecznościowym Administratora,  oraz we wszelkich publikowanych  informacjach 
związanych z przebiegiem Zawodów. 

6. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U.  z 2020 r. poz.  164)–przez czas określony w 
tych przepisach. 

7. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz 
otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa). 

9. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. 
Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, 
w tym firmy hostingowe, serwisujące sprzęt IT, oraz podmioty zapewniające obecność 
Administratora w mediach społecznościowych, jak też podmioty i instytucje, których dostęp 
do danych wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

11. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób 
zautomatyzowany, w tym oparty na profilowaniu. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do 
wzięcia udziału w Zawodach.



 

 

 


