
Młodzieżowy Turniej Siatkówki Plażowej 

20 lipca 2019 r. 

Regulamin 

 

I. CEL IMPREZY 

1. Popularyzacja gry w piłkę siatkową plażową jako aktywnej formy spędzania wolnego 

czasu. 

2. Promocja kultury fizycznej oraz budowanie pozytywnych relacji poprzez uczestnictwo w 

turnieju, integracja na płaszczyźnie sportowej rywalizacji. 

3. Promocja obiektu znajdującego się na plaży miejskiej. 

4. Propagowanie działań sportowych Urzędu Miasta Wąbrzeźno. 

II. ORGANIZATOR 

1. Urząd Miasta Wąbrzeźno. 

III. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK 

1. Turniej zostanie rozegrany na boisku do siatkówki plażowej, znajdującym się na plaży 

miejskiej w Wąbrzeźnie. 

2. Termin rozgrywek: 20 lipca 2019 r. (sobota), w godzinach 14:00-17:30. 

IV. SYSTEM ROZGRYWEK I PRZEPISY GRY 

1. Rozgrywki zostaną rozegrane w dwóch grupach, przed startem turnieju nastąpi losowanie 

grup i par meczowych. 

2. Każdy mecz rozgrywany do jednego wygranego seta do 21pkt. 

3. 21pkt. kończy każdy set i jednocześnie cały mecz. 

4. Punktacja meczów grupowych: za zwycięstwo drużyna uzyskuje 2pkt., za porażkę – 0pkt. 

5. Kolejność ustala się na podstawie zdobytych punktów, a o wyższym miejscu w tabeli przy 

równej ilości punktów decyduje, w kolejności: stosunek setów zdobytych do straconych, 

stosunek małych punktów zdobytych do straconych, wynik bezpośredniego spotkania. 

6. II faza rozgrywek – dwa mecze półfinałowe: zwycięzca gr. A z drugą drużyną grupy B oraz 

zwycięzca grupy B z drugą drużyną grupy A. Zwycięzcy półfinałów grają mecz o 1 miejsce w 

turnieju, a przegrani w półfinałach grają o 3 miejsce w turnieju. 

V. ZGŁOSZENIE DRUŻYN 

1. Limit zespołów, które mogą wziąć udział w turnieju to 8 drużyn. 

2. Drużyny dokonują zgłoszeń do dnia 18.07.2019 r. 

3. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu poprzez wysłanie go na adres mailowy: gilewski@wabrzezno.com. 

4. Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z akceptacja regulaminu zawodów. 

5. Biuro zawodów, w którym odbędzie się weryfikacja uczestników, usytuowane będzie przy 

boisku. Biuro zawodów czynne będzie od godz. 13:00. 
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VI. DRUŻYNY, ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Każda drużyna może posiadać maksymalnie 4 zawodników/zawodniczek. 

2. Podczas gry występują drużyny 2–osobowe. 

3. Wszyscy uczestnicy turnieju muszą być osobami, które nie ukończyły 18 roku życia. 

4. Każda drużyna posiada swojego kapitana. 

5. Do udziału w turnieju wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna stanowiąca 

załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

6. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający 

ich tożsamość. 

VII. NAGRODY 

1. Dla drużyn I, II i III – pamiątkowe puchary. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC. Organizator zaleca, aby zawodnicy biorący udział 

w turnieju wykupili ubezpieczenie NNW. 

2. W sprawach spornych i nie ujętych regulaminem decyduje Organizator. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian regulaminu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane z winy uczestnika i za 

rzeczy zaginione. 

5. Organizator zabezpiecza boisko oraz piłki do rozgrywania meczów. 

6. Organizator zapewnia piłki na rozgrzewkę. 

7. Organizator zapewnia obsługę sędziowską. 

8. Organizator zapewnia wodę dla uczestników turnieju podczas jego trwania. 

9. W kwestiach spornych podczas trwania meczu decyduje sędzia prowadzący spotkanie. 

IX. RAMOWY PROGRAM TURNIEJU 

13:00-13:30 – weryfikacja zawodników 

13:30 – losowanie grup 

13:40-14:00 – rozgrzewka 

14:00-17:30 – rozgrywki 

18:00 – koncert młodzieżowy (amfiteatr) 

X. REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Młodzieżowym 

Turniejem Siatkówki Plażowej jest Gmina Miasto Wąbrzeźno, reprezentowana przez 

Burmistrza Wąbrzeźna, z siedzibą w Wąbrzeźnie, przy ul. Wolności 18.  

Kontakt do ADO: tel. (56) 688-45-00, e-mail: sekretariat@wabrzezno.com  

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia turnieju siatkówki, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO.  

3. Z inspektorem danych Gminy Miasta Wąbrzeźno można skontaktować się poprzez adres e-

mail iod@wabrzezno.com  

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

5. Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, 

żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia 

sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
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przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

6. Pana/Pani dane będą lub mogą być udostępnione:  

- podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (m.in. organy kontroli i 

ścigania),  

- osobom i podmiotom pisemnie upoważnionym przez Administratora; usługodawcom 

wykonującym zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług m.in. 

podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego, podmiot obsługujący korespondencję, 

podmiot wykonujący usługę hostingu poczty elektronicznej i stron internetowych, podmioty 

świadczące usługi serwisowe/rozwojowe w tym IT, podmioty obsługujące i dostarczające 

dziedzinowe oprogramowanie informatyczne, podmioty obsługujące audyty u Administratora.  

7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

RODO.  

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne 

do wzięcia udziału w turnieju. 


