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REGULAMIN 
Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego  

 
 

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

II. TERMIN: 28 grudnia 2018 r. godz. 18.00 

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

IV. KATEGORIE: OPEN 
 

 1. W turnieju mogą brać udział osoby pełnoletnie - ukończone 18 lat. 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

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 IX niniejszego regulaminu dotyczącym przetwarzania danych osobowych. 

 
 

 2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest: 

  a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej organizatora:  

  www.mosir.zory.pl lub w dniu zawodów w sekretariacie zawodów, 

  Formularz zgłoszeniowy zawiera: 

  - imię i nazwisko uczestnika, miejscowość 

 - oświadczenie osoby zgłaszającej potwierdzające zapoznania się z regulaminem zawodów  

i akceptacji 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. 

    

 b) złożenie formularza zgłoszeniowego w dniu imprezy w Sekretariacie Zawodów -  

   30 minut przed rozpoczęciem turnieju ( w godz. 17.30 - 17.50) 

   

VI. SYSTEM ROZGRYWEK 
 

  1. System rozgrywek zostanie ustalony w dniu zawodów po zamknięciu listy zgłoszeń. 

 

VII. NAGRODY 
 

  - puchary za miejsca I - III, 

  - nagrody rzeczowe za miejsca I – III, 

  - dyplomy za miejsca I-III 

 

VIII. 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. Każdy uczestnik winien posiadać własny sprzęt do gry oraz strój  i obuwie sportowe. 

 5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem turnieju. 

 6. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw NNW. 
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IX. 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 

 


