
REGULAMIN 
TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ  

OW GŁĘBOKIE 23.07.2022 r. 
I. ORGANIZATOR 

- Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku, 
- Urząd Gminy w Międzyrzeczu. 
 

II. CEL i MIEJSCE IMPREZY 
- popularyzacja siatkówki plażowej, 
- zachęcenie do czynnego wypoczynku w trakcie wakacji , 
- boiska do siatkówki OW Głębokie 23.07.2022 r. godzina 1000 . 
 

III. UCZESTNICY 
- w zawodach uczestniczą zespoły dwu osobowe, 
- prawo startu w turnieju mają osoby powyżej 16 roku życia, którzy dokonają 
zgłoszenia w dniu turnieju w godzinach 9.00-9.50 przy boiskach na OW Głębokie, 

- każdy zawodnik wyraża zgodę na świadomy udział w turnieju. Każdy zawodnik 
startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność oraz wyraża zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów promocyjnych i 
marketingowych organizatorów, 
- w zawodach może uczestniczyć każdy, którego stan zdrowia zezwala na udział w 
turnieju, 
- osoby nieletnie uczestniczą  za pisemną zgodą rodziców-prawnych opiekunów. 
 

IV. PRZEPROWADZENIE 
- w zależności od ilości zgłoszonych zespołów zostanie ustalony system rozgrywek 
– planowany system brazylijski (do 2 przegranych meczy). 
 

V. KOLEJNOŚĆ 
- końcowa klasyfikacja zostanie ustalona po rozegraniu wszystkich spotkań. W 
przypadku rozgrywania turnieju systemem każdy z każdym o kolejności decydować 
będzie: 
- punkty ( za każdy wygrany mecz 2 pkt. ; porażka 1 pkt.) 
- w przypadku równej liczby punktów bezpośredni pojedynek między 
zainteresowanymi parami, 
- lepszy stosunek setów, 
- lepszy stosunek małych punktów. 
 

VI. NAGRODY 
- puchary za zajęcie trzech pierwszych miejsc, 
- I miejsce 400 zł. na parę, 
- II miejsce 200 zł. na parę, 
- III miejsce 100 zł. na parę, 

                      W dniu zawodów zwycięzcy zobowiązani będą do wypełnienia formularza 

                      wypłaty nagrody pieniężnej z podaniem danych osobowych oraz swojego numeru  
                      konta bankowego. 



                    Nagrody wypłacone zostaną przelewem na konto zawodnika w ciągu siedmiu dni 
                    roboczych od zakończenia zawodów na wskazany przez zawodnika rachunek  
                    bankowy. 

Zgodnie z Art 21, pkt. 1 ust. 68) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz.U.2020.1426.t.j.) wolne od podatku dochodowego są wygrane (…) oraz w 
konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, (…) – jeżeli 
jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; (…) 
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
W sprawach spornych i nie objętych regulaminem rozstrzygać będzie sędzia główny 
zawodów. 

Organizator  
                                                                                                                               (-) 

 
I. KLAUZULA INFORMACYJNA 

  
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:  
 
- Administratorem Państwa danych osobowych jest Międzyrzecki Ośrodek Sportu 
iWypoczynku, os. Kasztelańskie 8A, 66-300 Międzyrzecz reprezentowany przez Dyrektora, 
administracja@mosiw.pl 
- Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych 
możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres 
Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl 
- Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z 6 ust. 1 lit. a) 
i lit. c) RODO. 
- Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu określonym w regulaminie imprezy tj. 
Turnieju Siatkówki Plażowej OW Głębokie 23.07.2022 r. 
- W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej 
odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie 
i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na 
podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie 
Administratora. 
- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych powyżej tj 5 lat, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy obowiązującego prawa. 
- W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące 
uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, 
sprostowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem; w przypadkach przewidzianych prawem prawo do żądania usunięcia, prawo do 
żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo sprzeciwu wobec 
przetwarzania. 
- W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 
osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 



w sprawach ochrony danych osobowych, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
- Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane i niezbędne do realizacji celu 
przetwarzania. 
- Państwa dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu oraz automatycznemu 
podejmowaniu decyzji, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane 
organizacjom międzynarodowym.  
 
 

 
 


