
 
Regulamin 

Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Żory 
z okazji obchodów 747 Urodzin Miasta Żory 

- 23.02.2019 - 
 
I Organizator 

1. Organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach,  
 ul. Wolności 36A, 44-240 Żory. 

 
II Termin, miejsce 
 

1. Turniej zostanie rozegrany 23 lutego 2019r.o godz. 9.30 (godz. 9.00 odprawa 
techniczna, godz. 9 20 ceremonia otwarcia) w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Żorach, ul. Folwarecka 10. 

2. Turniej odbędzie się przy zgłoszeniu minimum 4 drużyn, maksymalnie 10 drużyn - 
decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Dodatkowe informacje zostaną przesłane w drugim komunikacie po zamknięciu listy 
zgłoszeń. 

 
III Uczestnictwo 

 
1. Uczestnik turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  

oraz rozpowszechnianie 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 
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. W turnieju mogą brać udział reprezentacje zakładów pracy, firm oraz instytucji 

zlokalizowanych na terenie z miasta Żory. 
3. Osoby wchodzące w skład drużyny muszą być zatrudnione w danym zakładzie (firmie, 

instytucji) pracy na dzień 02.01.2019 - stała umowa o pracę, umowa zlecenie – 
minimum 1 miesiąc. 

4. Drużyna może liczyć minimum 5, maksymalnie 10 zawodników. 
5. Zakład pracy może zgłosić tylko jedną reprezentację. 
6. Każdy członek zgłoszonej drużyny zobowiązany jest posiadać przy sobie dowód 

osobisty i na prośbę Organizatora okazać go do wglądu. 
 

IV Obowiązujące dokumenty - zgłoszenia 
 
1. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest: 
a) dostarczenie do dnia 15.02.2019, osobiście w hali sportowej ul. Folwarecka 10  
      lub na adres e-mail m.wieclaw@mosir.zory.pl 

    Potwierdzenia udziału drużyny w turnieju (załącznik nr 1) zawierającego: 
  - nazwę zakładu pracy, instytucji 



  - imię i nazwisko kapitana drużyny 
  - numer telefony kontaktowy 
  - adres e-mail 
  - pieczątkę i podpis Prezesa/Dyrektora Firmy 
  
 b)  dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 150,00 od drużyny na konto bankowe 
           ING Bank Śląski o. Żory 06 1050 1676 1000 0004 0269 3725 lub w kasie hali sportowej 
 ul. Folwarecka 10 
 

c)  złożenie w dniu imprezy w Sekretariacie Zawodów wypełnionej Karty uczestnictwa 
 zawodnika (załącznik nr 2) zawierającej: 
 - imię i nazwisko uczestnika, 

- oświadczenie uczestnika zawodów potwierdzające zapoznanie się z regulaminem  
i akceptacją jego treści, braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach, 
zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnienie wizerunku dla 
potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy 

- oświadczenie zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie 
d)   wypisanie w dniu imprezy w Sekretariacie Zawodów Protokołu meczu - wypełnia 
 kapitan drużyny. 
  

V Ustalenia organizacyjne 
 

1. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu. 
2. Organizator zapewnia na czas trwania turnieju opiekę medyczną. 
3. Organizator zapewnia drużynom szatnie w trakcie turnieju. 
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. 
5. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Kwestia takiego ubezpieczenia pozostaje wyłącznie w gestii uczestników. 
6. Drużyna musi posiadać kierownika (kapitana) drużyny, który jest jej reprezentantem 

w sprawach organizacyjnych. 
7. Organizator zapewnia uczestnikom ciepły posiłek. 
8. Reprezentacje biorące udział w rozgrywkach zobowiązane są do posiadania obuwia 

sportowego, jednolitych strojów, przy czym strój bramkarza musi różnić się  
 od strojów zawodników. Każdy zawodnik powinien posiadać także na koszulce stały 
 numer . W przypadku braku takiej możliwości, organizator może udostępnić drużynie 
 na czas trwania meczu zastępcze plastrony. 

 
VI System rozgrywek 
 

1. System rozgrywek oraz czas gry organizator ustali po zamknięciu listy zgłoszeń. 
2. Organizator dokona losowania i rozstawienia drużyn o czym poinformuje kapitanów 

drużyn w odrębnym komunikacie wysłanym na adres e-mail wskazanym przez firmę. 
3. O kolejności zajętych miejsc decyduje: 

a) liczba zdobytych punktów, 
b) wynik bezpośredniego spotkania, 
c) korzystniejsza różnica bramek, 
d) większa ilość zdobytych bramek, 
e) w przypadku równej ilości punktów więcej niż dwóch drużyn, tworzy się małą 
tabelę między zainteresowanymi zespołami. 



 
VII Przepisy gry 
 

1. W turnieju obowiązują przepisy gry w piłkę nożną zespołów 5-osobowych ustalone 
przez Komisję PZPN ds. Piłki Nożnej Pięcioosobowej. 

2. Szczególne ustalenia dotyczące przepisów gry podaje sędzia prowadzący spotkanie 
przez rozpoczęciem turnieju. 

3. Do interpretacji przepisów upoważnieni są sędziowie prowadzący spotkanie.  
4. Drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodników. Zespoły przystępują do gry  

w 5-osobowych składach (4 + bramkarz). Podczas gry można wymienić dowolną ilość 
zawodników i bramkarza. Zmiany muszą być dokonywane w wyznaczonej strefie 
zmian. 

5. Drużyna musi rozpocząć spotkanie w 5-osobowym składzie. Brak pełnego składu 
powoduje walkower 0:3. 

6. Jeżeli w trakcie spotkania ilość zawodników na boisku jest mniejsza niż 3, sędzia 
zakończy spotkanie. Mecz kończy się walkowerem 3:0 na niekorzyść drużyny 
zdekompletowanej. 

7. Mecze odbywają się na boisku o wymiarach 40 x 20 metrów, bramka 2 x 3 metry. 
8. W turnieju obowiązują następujące sankcje karne: 

• żółta kartka – kara 2 minut dla zawodnika drużyny, 

• druga żółta kartka – kara dla zawodnika to wykluczenie do końca meczu, kara dla 
drużyny 2 minuty, 

• czerwona kartka – kara dla drużyny - 2 minuty, kara dla zawodnika to wykluczenie 
do końca meczu oraz wykluczenie z kolejnego spotkania. 

 
VIII Nagrody 
 

1. Puchary za miejsca I-III oraz statuetki za pozostałe miejsca. 
2. Za I miejsce nagrodę w postaci bonu o wartości 500,00 do realizacji w sklepie 

Decathlon. 
3. Bezpłatne udostępnienie hali sportowej MOSiR Żory 
 a) I miejsce w wymiarze 2 godzin (120 minut) 
 b) II - III miejsce w wymiarze 1 godziny (60 minut) 
4. Pamiątkowe dyplomy dla wszystkich drużyn uczestniczących w turnieju. 
5. Upominek dla najlepszego zawodnika z każdej drużyny. 

 
IX Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy regulamin jest jedyną podstawą organizowanego turnieju. 
2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie organizatorowi 

rozgrywek. 
3. Jedynie organizator może dokonywać zmian i uzupełnień w treści niniejszego 

regulaminu. 
 

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. 

 

 
 organizator 
 MOSiR Żory 
 

 


