Regulamin
XXI Wigilijnego Turnieju Dzieci i Młodzieży
w Tenisie Stołowym
I. ORGANIZATOR
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach, ul. Wolności 36A
II. TERMIN
1. 21 grudnia 2019 r.
III. MIEJSCE ZAWODÓW
1. Hala Widowiskowo-sportowa w Żorach przy ul. Folwareckiej 10.
IV. KATEGORIE
1. W turnieju mogą brać udział osoby posiadające status:
a) amatorów tenisa stołowego, czyli niezrzeszeni w Polskim Związku Tenisa
Stołowego (PZTS) obecnie oraz w sezonach 2017/2018; 2018/2019,
b) zrzeszonych - osoby posiadające licencję PZTS, startujący w rozgrywkach PZTS
czy Śl.ZTS.
2. Szczegółowy podział na kategorie zawiera poniższa tabela.
Kategoria
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Płeć

Rocznik

dziewczęta
chłopcy
dziewczęta
chłopcy
dziewczęta
chłopcy
dziewczęta
chłopcy
dziewczęta
chłopcy

2010 i młodsze
2010 i młodsi
2009-2007
2009-2007
2006-2004
2006-2004
2007 i młodsze
2007 i młodsi
2006-2004
2006-2004

Status
open (amatorzy i zrzeszeni)
open (amatorzy i zrzeszeni)
open (amatorzy i zrzeszeni)
open (amatorzy i zrzeszeni)
open (amatorzy i zrzeszeni)
open (amatorzy i zrzeszeni)
amatorzy
amatorzy
amatorzy
amatorzy

V. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
1. Uczestnik imprezy 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
2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją
biegu. Każdy uczestnik powinien zapoznać się z klauzulą informacyjną zawartą w
punkcie X niniejszego regulaminu dotyczącym przetwarzania danych osobowych.
2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zgłoszenie udziału poprzez wypełnienie:

a) formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) podpisanego przez rodzica
(opiekuna prawnego) lub przez opiekuna grupy (w przypadku zgłoszeń
grupowych/grup zorganizowanych);
formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej organizatora
www.mosir.zory.pl i zawiera:
- imię i nazwisko uczestnika,
- kategorię wiekową uczestnika,
- miejscowość zamieszkania,
- nazwę klubu, szkoły, stowarzyszenia - dot. zgłoszenia gr. zorganizowanej,
- pieczątkę klubu, stowarzyszenia, szkoły - dot. zgłoszenia gr. zorganizowanej,
- imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
- numer telefonu kontaktowy lub adres e-mail,
- oświadczenie osoby zgłaszającej potwierdzające: zapoznanie się z
regulaminem zawodów i akceptacji jego treści oraz posiadanie przez
uczestnika wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik nr 2),
b) złożenie w dniu imprezy w Sekretariacie Zawodów karty zgłoszenia
przypisanej każdemu uczestnikowi turnieju (załącznik nr 2)
wypełnionej i podpisanej przez rodzica (opiekuna prawnego);
druk dostępny na stronie internetowej organizatora www.mosir.zory.pl lub
w sekretariacie zawodów i zawiera:
- imię i nazwisko uczestnika,
- datę urodzenia,
- miejscowość zamieszkania,
- kategorię wiekową udziału w zawodach,
- imię, nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) wraz z numerem telefonu,
- oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające zapoznanie się z
regulaminem i akceptacją jego treści, zgody na udział dziecka w zawodach,
braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach, zgody na
przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnienie wizerunku dziecka
dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy.
3. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie internetowej organizatora: www.mosir.zory.pl i dostarczenie do
organizatora:
a) drogą elektroniczną na adres d.dymura@mosir.zory.pl,
b) fax.: (32) 43 41 172, 43 43 081
4. Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Sekretariacie Zawodów.
5. Organizator nie ogranicza ilości osób w danej kategorii.
Mając jednak na uwadze zapewnienie płynności pracy sędziów i konieczność
sprawnego ustalenia systemu gry, organizator ustala termin przesyłania formularza
zgłoszeniowego do dnia 18.12.2019r. do godziny 12.00. Weryfikacji przydziału do
kategorii dokona sędzia główny zawodów.
6. Wyjątkowo w przypadkach niedezorganizujących systemu gier istnieje możliwość
zgłoszenia po wyznaczonym terminie, jednak w takim przypadku organizator
wprowadza odpłatność za udział w wysokości 30,00 zł od osoby.
7. Każdy uczestnik winien posiadać aktualną legitymację szkolną, własny sprzęt do gry
oraz strój i obuwie sportowe.
8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem turnieju.
9. Uczestnicy w wieku 12 lat i mł. winni znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej.

10. W przypadku grup zorganizowanych wszystkie wymagane dokumenty winien
posiadać opiekun grupy i przedstawić je organizatorowi.
11. Organizator nie pokrywa kosztów transportu.
12. Każdy zawodnik ma prawo startu tylko w jednej kategorii z wyżej wymienionych.
13. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw NNW.
14. Organizator zapewnia uczestnikom turnieju napój oraz baton regeneracyjny.
Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w zawodach jest złożenie w dniu zawodów
(sekretariat zawodów) karty zgłoszenia (pkt V Regulaminu, ppkt.2 "b").

VI. SPRAWY ORGANIZACYJNE
Ramowy program:
- 8.00 - 9.00
rejestracja uczestników,
- 9.00
odprawa techniczna,
- 9.30
oficjalne otwarcie,
- 9.35
początek gier eliminacyjnych
- ok. godz. 15.30 Finały z udziałem najlepszych zawodników rozegrane zostaną
bezpośrednio po zakończeniu eliminacji.
VII. SYSTEM ROZGRYWEK
1. System rozgrywek zostanie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeń.
VIII.
1.
2.
3.

NAGRODY
Puchary za miejsca I - III,
Nagrody rzeczowe za miejsca I – III,
Dyplomy i koszulki okolicznościowe za miejsca I – VIII.

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. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego
od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Żorach, ul. Wolności 36a, 44-240 Żory .
2. W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony
danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub
iod@eduodo.pl
3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane innych osób współpracujących przetwarzane będą
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie
udzielonej zgody. Przetwarzanie Pani/Pana danych pozwala nam na świadczenie

usług, zgodnych ze Statutem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach,
m.in. wstępu na obiekty placówki, uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez
placówkę, kontakt związany ze świadczeniem usług, a także przesyłanie informacji o
planowanych działaniach i informacji marketingowych. W szczególności
przetwarzamy Państwa dane osobowe:
a) w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. realizacji
zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług)
Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1
lit. b RODO). Jeżeli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z usługi
podała Pani/Pan nam dane, których podanie było opcjonalne to podstawą ich
przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą
przetwarzania jest uzasadniony interes MOSiR Żory (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym m.in. o historii
usług świadczonych na Pani/Pana rzecz, komunikacji z nami oraz
płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;
c) w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania
danych jest prawnie uzasadniony interes MOSiR Żory (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych
na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych
kierunków naszego rozwoju;
d) w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez MOSiR Żory na
podstawie zainteresowania ofertą MOSiR Żory. Podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1. b RODO)
e) w celu promocji działalności MOSiR poprzez artykuły, fotografie, filmy itp. w
środkach masowego komunikowania, w tym stronę internetową i inne.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzyskanie zgody. (art. 6 ust. 1 lit.
a RODO).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działających
na
zlecenie
organów
władzy
publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z
Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Żorach przetwarzają dane
osobowe, dla których Administratorem jest dyrektor Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Żorach.
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak:
operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w
przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
6. Ma
Pani/Pan
prawo
do
żądania
od
Administratora:
dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
a) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
b) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny
sposób przetwarzane
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych
c) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie
uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana
dane w tym zakresie, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że są one nam
niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące
prawo,
d) do przenoszenia danych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować
się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie
danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8. Podanie danych osobowych do spełnienia w/w celów w zależności od rodzaju
załatwianej sprawy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żorach może być
wymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy lub
dowolnie wyrażoną zgodą. W sytuacji, gdy podanie danych osobowych jest
obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania
wymaganych danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych
działań w realizacji celu lub świadczenia usługi.
9. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach.

