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REGULAMIN 

8. Memoriał Czesława Fojcika 
Otwarty Turniej Siatkówki Mężczyzn 

 
I. ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach, ul. Wolności 36A. 

WSPÓŁORGANIZATOR:  
- Amatorska Liga Piłki Siatkowej Atlas Tours,  
- MUKS Sari Żory, 
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Żorach, 
- Fundacji "Pomocna Dłoń Po Wypadku" w Rybniku.  
 

II. TERMIN: 3 marca 2019 r.  

III. MIEJSCE ZAWODÓW: Hala Widowiskowo-sportowa w Żorach przy ul. Folwareckiej 10. 

IV. CEL: 
  1. Uhonorowanie wybitnego siatkarza i trenera Czesława Fojcika. 

 2. Zbiórka pieniędzy na pomoc w leczeniu Łukasza Wali zawodnika judo, medalisty Mistrzostw 
Polski i Europy który w 2018 roku uległ wypadkowi samochodowemu doznając uszkodzenia 
kręgosłupa. 

 3. Popularyzacja dyscypliny sportu oraz integracja społeczna. 
 4. Rywalizacja w duchu fair play. 

V. UCZESTNICTWO: 
 1. W turnieju mogą brać udział: 
  a) drużyny męskie  
  b) drużyny w składzie od 6 do 12 osób. 
 
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ ZGŁOSZENIA: 

1. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz 
rozpowszechnienie wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją zawodów, na 
podstawie art. 6 ust. 1, ppkt „a” oraz art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych  
z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.). Każdy uczestnik powinien 
zapoznać się z obowiązkiem informacyjnym zawartym w punkcie X niniejszego regulaminu 
dotyczącym przetwarzania danych osobowych. 

 
 2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest:  
  a) zgłoszenie udziału drużyny do dnia 26 lutego 2019 r. na adres e-mail: tados2@o2.pl  
    (informacje dodatkowe: 603 770 779 -Tadeusz Bonk).  
     Zgłoszenie zawiera: 
  - imię i nazwisko kapitana drużyny, 
  - numer kontaktowy telefonu, 
  - adres e-mail kapitana, 
  - nazwę drużyny. 
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  b) złożenie w dniu imprezy w Sekretariacie Zawodów Karty uczestnictwa zawodnika  

  (załącznik nr 1). Obowiązuje druk Organizatora  do pobrania ze strony internetowej  
  www.mosir.zory.pl lub w Sekretariacie Zawodów. 

  Karta uczestnictwa zawiera: 
  - imię i nazwisko uczestnika, 
  - datę urodzenia, 
  - oświadczenie uczestnika zawodów (w przypadku osób niepełnoletnich - oświadczenie 

 rodzica/opiekuna prawnego)  potwierdzające zapoznanie się z regulaminem i akceptacją 
 jego treści, zgody na udział w zawodach, braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału  
 w zawodach, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnienie 
 wizerunku  dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy, 

 
 c) dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 150,00 zł od drużyny 

 Zbiórka wpisowego będzie prowadzona przed rozpoczęciem zawodów przez Fundację 
"Pomocna Dłoń Po Wypadku" w Rybniku. Wszystkie środki uzyskane z wpisowego oraz 
pozyskane przez Fundację w trakcie licytacji pamiątek sportowych w całości będą 
przeznaczone na pomoc w ich leczeniu Łukasza Wali. 
 

VII. SPRAWY ORGANIZACYJNE: 
 1. Ramowy program : 
   - godz. 9.00 rejestracja uczestników 
    (przyjmowanie zbiorczej listy uczestników, indywidualnych kart uczestnictwa, wpisowego), 
   - 9.30 uroczystość otwarcia zawodów, 
   - 10.00 początek gier turniejowych (równolegle na trzech boiskach), 
   - 12.00 licytacja pamiątek sportowych.  
 
 2. System rozgrywek uzależniony jest od liczby drużyn i zostanie ustalony po zakończeniu  
    zbierania zgłoszeń. 
 3. Piłki na rozgrzewkę drużyny winny posiadać we własnym zakresie. 
 4. Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZPS do dwóch wygranych setów. 

 5. Obsadę sędziowską zapewniają sędziowie Śl.Z.P.S. na czele z Wojciechem Maroszkiem    
żorzaninem, siatkarskim sędzią międzynarodowym. 

6. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.  
     Kwestia takiego ubezpieczenia pozostaje wyłącznie w gestii uczestników. 
7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem turnieju. 
8. W trakcie imprezy odbędzie się licytacja gadżetów sportowych oraz innych atrakcji. 

Organizatorzy zachęcają do przekazywania (do momentu rozpoczęcia turnieju na hali MOSiR) 
wszelakich pamiątek sportowych na ww. licytację – kontakt 603 770 779 -Tadeusz Bonk.   

 
VIII. NAGRODY 
  - puchary za miejsca I - II 
  - dyplomy oraz upominki za miejsca I – IV 
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IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie      

  obiektu. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 
 3. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie kwestie sporne rozstrzyga organizator. 
 4. Wręczenie nagród nastąpi podczas ceremonii zakończenia imprezy. 
 
X. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

Organizator informuje, że: 
 
1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
z siedzibą:  
44-240 Żory, ul. Wolności 36a. 
 
2.Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub 
realizacja umowy. 
 
3.Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Osobą kontaktową w sprawie 
przetwarzania danych jest: Jakub Rezmer – Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych MOSiR Żory.  E-mail: kuba@eduodo.pl  
 
4.Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 
przetwarzania  
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
 
5.Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających 
z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie 
powyższego celu nie będzie możliwe. 
 
6.Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 
Odbiorcami danych będą również instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym 
dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy. 
 
7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu. 
 
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 
ani organizacji międzynarodowej. 
 
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, 
w którym dane osobowe zostały podane. 

 
 


