
 
Regulamin zawodów  

"Otwarty Turniej Piłki Nożnej – Mini Mundial 2018" 
- 02.07.2018 - 

 
I. Organizator: 

a) Organizatorem turnieju piłki nożnej jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach, 
b) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją zawodów 

„Otwartego Turnieju Piłki Nożnej – Mini Mundial 2018”, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. ze zm.) i na podstawie art. 7 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jest Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji z siedzibą w Żorach, 44-240 Żory, ul. Wolności 36a (dalej „Administrator Danych 
Osobowych”), 

c) Podanie danych osobowych jest dobrowolne a osoba lub rodzic/opiekun osoby biorąca/ej udział 
w zawodach wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do 
wykonania statutowych zadań przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Żorach ul. 
Wolności 36a (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 
2016r. poz.922 ze zm. i z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE), 

d) Osoba lub rodzic/opiekun osoby biorąca/ej udział w zawodach wyraża zgodę, aby zdjęcia, 
nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą/osobą mojego dziecka, a także wyniki z moimi 
danymi osobowymi/danymi dziecka mogły być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję, portale 
internetowe a także w celach marketingowych Organizatora na podstawie art. 81 ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. zm.). 

 
II. Cele imprezy:  

a) Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci jako najprostszej formy aktywności ruchowej,  
b) Promocja Mistrzostw Świata, największej imprezy piłkarskiej w 2018 wśród mieszkańców Żor.  

 
III. Termin miejsce: 

Zawody odbędą się 2 lipca 2018 r. o godz. 10.00 na Boisku Orlik, os. Powstańców Śląskich (przy SP-17). 
 
IV. Zgłoszenia:  

Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane bezpośrednio w dniu zawodów w godzinach 9.00 - 9.45 
(biuro zawodów usytuowane w pobliżu boiska). 
 

V. Kategorie: 
Zawody odbędą się w jednej kategorii wiekowej i przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych – 
rocznik 2005 - 2008. 
 
VI. System oraz czas gry: 

System oraz czas gry zostanie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeń. 
 
VII. Uczestnictwo:  
Warunki uczestnictwa: 

a) Zgłoszonym zespołom w drodze losowania zostaną przydzielone nazwy drużyn Mistrzostw Świata 
w Rosji 2018, 

b) Od uczestników wymagana pisemna zgoda rodziców na udział w turnieju (do pobrania na stronie 
www.mosir.zory.pl), 

c) Właściwe wypełnienie karty uczestnictwa, 
d) Drużyny 10 osobowe (6 + 4 rez.), 

http://www.mosir.zory.pl/


e) Podpisanie oświadczenia – uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, 
f) Każdy z uczestników zobowiązany jest do zapoznania oraz przestrzegania niniejszego regulaminu 

oraz regulaminu obiektu, na którym rozgrywane są zawody. 
 
VIII. Nagrody:  
Dla zwycięzców przewidziano pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Dla uczestników zawodów 
przygotowano konkurs z nagrodami. 
 
IX. Ustalenia końcowe:  

a) Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW, ubezpieczają się oni we własnym zakresie, 
organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki podczas zawodów, 

b) W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych zawody zostaną odwołane,  
c) Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji wszystkich kwestii spornych. 

 
UWAGA: Konkurs z nagrodami. 

 
W dniu zawodów odbędzie się konkurs z nagrodami. 
Do udziału w konkursie uprawnieni będą uczestnicy. Z dostępnej puli nagród, Organizator na 
podstawie złożonych zgód rodziców/opiekunów prawnych umieszczonych w urnie dokona losowania 
uczestników konkursu. Wylosowana osoba wywołana z imienia i nazwiska poproszona będzie o 
podejście do sekretariatu zawodów (czas oczekiwania 30 sekund). W przypadku nieobecności 
losowany będzie kolejny uczestnik. Wylosowanej osobie zostanie zadane pytanie konkursowe, 
którego poprawność odpowiedzi decydować będzie o przyznaniu nagrody z dostępnej puli nagród. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w określonych przypadkach może zostać potrącony podatek 
dochodowy od przyznanych nagród. 

 
 
Organizator: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach 
 
 


