
REGULAMIN 

TURNIEJU MINI SIATKÓWKI „FERIE 2023 NA SPORTOWO” 

 

1. CELE ZAWODÓW: 

- popularyzacja siatkówki, 

- wyłonienie mistrzowskich par/trójek wśród uczestników turnieju, 

- umożliwienie form czynnego wypoczynku podczas ferii zimowych, 

- integracja uczestników, wzajemne poznawanie się. 

2. TERMIN I MIEJSCE: 

- zawody zostaną przeprowadzone w Miejskiej Hali Sportowej w Lęborku ul. P. Skargi 52  

Turnieje mini siatkówki przeprowadzone zostaną w dniach:  

25 i 27 stycznia o godz. 10:00 

3. ORGANIZATOR 

- Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku, 

4. UCZESTNICTWO: 

W turnieju udział biorą zespoły dwuosobowe w kategorii szkół podstawowych, oddzielnie dla 

chłopców i dziewcząt. 

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU: 

Po weryfikacji zgłoszeń organizatorzy podadzą system rozgrywek, który uzależniony będzie 

głównie od ilości zgłoszonych zespołów. Turniej będzie przebiegać w/g ogólnie obowiązujących 

przepisów gry w mini siatkówkę.  

6. ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia będą przyjmowane na 15 minut  przed rozpoczęciem turnieju. Zgłoszenia proszę 

kierować do sędziego głównego turnieju Pana Marcina Klukowskiego. 

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

a) Zawodnik „Turnieju Mini Piłki Siatkowej”, przekazując organizatorom kartę 

zgłoszenia akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie i 

publikację jego danych osobowych. 

b) Dane osobowe uczestników, przetwarzane będą jedynie w zakresie i celu 

niezbędnym dla prawidłowej organizacji „Turnieju Mini Piłki Siatkowej”. 

c) Dane osobowe zwycięzców, oraz klasyfikacja końcowa współzawodnictwa, 

publikowana będzie na stronie internetowej organizatora, tablicach ogłoszeń w 

siedzibie organizatora oraz w materiałach prasowych, reklamowych i promocyjnych 

„Turnieju Mini Piłki Siatkowej”. 

d) Administratorem danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia 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 Mini Piłki Siatkowej” 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 Mini Piłki Siatkowej”. 

j)     Dane osobowe, będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia edycji  

„Turnieju Mini Piłki Siatkowej”. Po tym czasie dane mogą 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 : iod@csir.lebork.pl 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

- organizator  nie odpowiada za mienie pozostawione bez opieki, 

- drużyna biorąca udział w turnieju, sprawy związane z ubezpieczeniem załatwia we własnym 

zakresie, 

- zawodnicy drużyn, które ukończą turniej na miejscach 1-3 otrzymają pamiątkowe medale, 

statuetki lub puchary oraz nagrody rzeczowe, 

- w sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje organizator. 


