REGULAMIN
Turnieju Tenisa Stołowego dla dzieci i młodzieży
organizowany przez SP w Popowie Borowym
dn. 31.03.2019 roku.
Organizator:
Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym
Cel:
-Popularyzacja tenisa stołowego.
-Podnoszenie poziomu umiejętności sportowych i psychomotorycznych dzieci
zamieszkałych w gminie Nasielsk.
-Integracja środowiska sportowego.
-Działania profilaktyczne – promowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego
spędzania czasu wolnego.
Terminy i miejsce turnieju:
-Hala Sportowa Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja ul. Staszica 1.,
dn. 31.03.2019r. od godz. 10:00
-Zawody będą rozgrane w zależności od możliwości logistycznych.
Zasady rozgrywek:
Kategorie wiekowe:
-dzieci - rocznik 2007 i młodsi (początek turnieju godz. 10:00)
-dzieci - roczniki 2004-2006 (początek turnieju godz. 10:00)
-młodzież - roczniki 2001-2003 (początek turnieju godz. 10:00)
-Amator - mężczyźni i kobiety w wieku od lat 18 (początek turnieju godz. 12:00)
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Zgłoszenia do turnieju:
Należy przesyłać na adres: popowoborowe@interia.pl ( podajemy Imię i Nazwisko
oraz rok urodzenia) do dnia 28.03.2019 roku lub zgłaszać się najpóźniej 30 min przed
godzin rozpoczęcia turnieju. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia karty
uczestnika, zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku,
która musi być podpisana przez rodzica lub opiekuna w dniu zawodów.
Karty będą do pobrania u organizatora w biurze zawodów.
System rozgrywek:
Turniej będzie rozgrywany systemami (grupowym, pucharowym lub grupowopucharowym) w zależności od ilości uczestników. O systemie rozgrywek decyduje
organizator po uzyskaniu pełnej listy zapisanych uczestników.
W zawodach obowiązują zasady PZTS oraz przepisy ITTF.
Sędziowanie: punkty liczone są przez grających zawodników.
W sytuacjach spornych należy natychmiast zgłosić się do sędziego głównego zawodów,
który rozstrzyga spór.
Warunki uczestnictwa:
-Dokument potwierdzający datę urodzenia ( legitymacja szkolna, dowód osobisty ),
-Karta uczestnika (w przypadku zawodników niepełnoletnich podpisana przez rodzica)
-Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku podpisana przez rodzica
-Do rozgrywek zgłaszają się zawodnicy zdrowi.
-Uczestnictwo w turnieju ma charakter dobrowolny, każdy biorący udział czyni to na
własną odpowiedzialność.
-Udział w turnieju osób niepełnosprawnych – wymagane jest oświadczenie na piśmie
opiekuna.
Uwagi końcowe:
1. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminów wewnętrznych obiektu.
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2.Wymagany jest strój sportowy ( obuwie na jasnej podeszwie oraz strój sportowy
(spodenki i koszulka, dresy),
3. Zawodnicy biorący udział w turnieju zobowiązani są do przestrzegania postanowień
regulaminu i przepisów gry,
4. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody,
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz
koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach,
6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku
utraty mienia w trakcie rozgrywek,
7.Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzega sobie organizator.
8. W kwestiach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje organizator.
9. W szatni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych,
10. Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzone jest zgłoszeniem do turnieju.
Potwierdzenie danych osobowych:
Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie
wizerunku i przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgodzie, wyłącznie w
celach przeprowadzenia, organizacji i promocji turnieju.
Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Dane są chronione zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator danych zastrzega sobie prawo do
bezpłatnego wykorzystywania danych osobowych w zakresie wizerunku, imienia i
nazwiska, w celach promocyjnych w postaci publikacji w mediach, szczególnie w
stosunku do osób, które zostaną wyróżnione.
Informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Podstawową w
Popowie Borowym, Popowo Borowe 111, 05-191 Nasielsk, jako Administratora danych,
W celu skontaktowania się z Inspektorem Danych Osobowych napisz pod adres e-mail:
iod@nasielsk.pl. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich
kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego
oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.
Podanie danych jest dobrowolne.
SP w Popowie Borowym, 10.03.2019 r.
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