REGULAMIN
MAJOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ DRUŻYN 6-OSOBOWYCH
Organizator:
Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku
Termin:
3 maja 2019r. /piątek/ o godz. 1400 – losowanie, 1430 – gry.
Miejsce: boisko ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 8 w Lęborku przy
ul. Mireckiego 10.
Uczestnictwo:
W turnieju mogą brać udział uczniowie ze szkół podstawowych urodzonych w roku
2010 i 2011 za zgodą rodziców bądź opiekunów. Drużyny składać się będą z minimum
sześciu zawodników (5 zawodników w polu + bramkarz), maksimum dziesięciu
zawodników. Obowiązuje posiadanie ubioru sportowego, najlepiej żeby koszulki były
jednakowego koloru.
System rozgrywek i przepisy:
- system rozgrywek zostanie ustalony w zależności od liczby zgłoszonych drużyn,
- zespół składa się z 5 zawodników w polu + bramkarz,
- bramki: 3 x 2 m,
- czas gry: 2 x 5 - 10 minut + do 5 minut przerwa,
- obuwie: korkotrampki, trampki,
- piłka: numer „4”,
- bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym,
- gra bez “spalonego”,
- zmiany hokejowe
- bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska,
- piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej,
- jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową to drużyna,
która nie popełniła przewinienia wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej
boiska. W tym przypadku nie obowiązuje przepis o „prawie korzyści”,
- podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej musza
znajdować się przynajmniej w odległości 5 m od piłki.
- stosowane będą kary wychowawcze: 2 min., 5 min. i dyskwalifikacja (wykluczenie z
meczu).
Klasyfikacja i nagrody:
- za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt; remis 1 pkt; przegrana lub walkower 0
pkt,
- końcową klasyfikację ustala się wg następującego klucza:
a) duże punkty
b) przy równej ilości dużych punktów o miejscu decydują:
 mecze bezpośrednie pomiędzy zainteresowanymi zespołami
 różnica bramek
 więcej strzelonych bramek

Przetwarzanie danych osobowych
a) Opiekun drużyny „Turnieju piłki nożnej”, przekazując organizatorom kartę
zgłoszenia drużyny akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na
przetwarzanie i publikację jego danych osobowych.
b) Dane osobowe opiekuna i uczestników, przetwarzane będą jedynie w zakresie i
celu niezbędnym dla prawidłowej organizacji „Turnieju piłki nożnej”.
c) Dane osobowe zwycięzców, króla strzelców, najlepszego bramkarza oraz
klasyfikacja końcowa współzawodnictwa, publikowana będzie na stronie
internetowej organizatora, tablicach ogłoszeń w siedzibie organizatora oraz w
materiałach prasowych, reklamowych i promocyjnych „Turnieju piłki nożnej”.
d) Administratorem danych osobowych zawartych w umowie zlecenie jest Centrum
Sportu i Rekreacji w Lęborku z siedzibą w Lęborku 84-300, ul Olimpijczyków 31.
e) Podstawą prawną przetwarzania są przepisy art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.
Urz. UE: L z dnia 04.05.2016r . Nr 119/1) tzw. „RODO”.
f) Dane osobowe uczestnika mogą być udostępniane innym podmiotom realizującym
zadania na rzecz Administratora Danych Osobowych, w związku z organizacją
„Turnieju piłki nożnej” tylko w przypadku i zakresie w jakim przekazanie tych
danych będzie niezbędne dla prawidłowej organizacji współzawodnictwa.
g) Osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo
dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia.
h) Osoba której dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji o celu ich
przetwarzania, informacji o odbiorcach innych niż Administrator Danych
Osobowych, a jeśli dane osobowe nie pochodzą od jej samej, ma prawo uzyskać
informacje dotyczące źródła tych danych.
i) Osobie która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
prawo w każdym momencie cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego
przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia danych.
Cofnięcie zgody lub złożenie któregokolwiek żądania wymienionego wyżej nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem
zgody lub złożeniem żądania. Cofnięcie zgody na przetwarzanie lub publikację
danych osobowych, złożenie żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania
lub sprzeciwu wobec przetwarzania będzie skutkować brakiem możliwości
uczestnictwa w „Turnieju piłki nożnej”.
j) Dane osobowe, będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia edycji
„Turnieju piłki nożnej”. Po tym czasie dane modą być przetwarzane jedynie do
celów archiwizacyjnych, statystycznych oraz sprawozdawczości.
k) Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń
co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych. Skargi można składać za
pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, lub bezpośrednio na adres: Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.
l) Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, do
którego osoba, która wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych może
wystąpić z wioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor
Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email : inspektor.abi2@gmail.com

Postanowienia końcowe:
- drużyna biorąca udział w turnieju, sprawy związane z ubezpieczeniem załatwia
we własnym zakresie,

-

-

przed rozpoczęciem turnieju należy przedłożyć organizatorowi imienną listę
zawodników drużyny wraz z załączonymi zgodami rodziców/opiekunów
prawnych nieletnich uczestników – wzory zgód do pobrania na naszej stronie
www.csir.lebork.pl
zawodnicy wszystkich drużyn otrzymają pamiątkowe medale, ponadto król
strzelców i najlepszy bramkarz turnieju otrzymają pamiątkowe statuetki
w sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje organizator
zgłoszenia drużyn do turnieju należy potwierdzić telefonicznie w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.04.2019r. tel. 59 862 72 74 w.20

