
 
Regulamin 

Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego w ramach „Akcji Lato w Mieście” 
 
I. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach, ul. Wolności 36A 

II. Termin:  05.07.2020r. godz. 10.30 

III. Miejsce: Hala sportowa w Żorach przy ul. Folwareckiej 10. 

IV. Kategorie: 
1. W turnieju mogą brać udział osoby  

a) pełnoletnie, 
b) młodzież 14-17 lat  
c) dzieci do 13 lat, 

 
V. Warunki uczestnictwa: 
 1. Osoby pełnoletnie: 

Warunkiem dopuszczenia do udziału w turnieju jest złożenie w dniu imprezy w Sekretariacie Zawodów 
Oświadczenia (załącznik nr 1). Obowiązuje druk Organizatora - do pobrania ze strony internetowej 
www.mosir.zory.pl lub Sekretariacie Zawodów. 

 Formularz zgłoszeniowy zawiera: 
  a) imię i nazwisko uczestnika,  

 b) oświadczenie osoby zgłaszającej potwierdzające zapoznania się z regulaminem turnieju 
i akceptacją jego treści, braku przeciwwskazań do udziału w turnieju, informację o przetwarzaniu danych 
osobowych oraz rozpowszechnieniu wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. 

 
2.  Osoby niepełnoletnie  
Warunkiem dopuszczenia do udziału w turnieju jest złożenie w dniu imprezy w Sekretariacie Zawodów 
Oświadczenia (załącznik nr 2) wypełnionego przez rodzica/opiekuna prawnego. 
Obowiązuje druk Organizatora - do pobrania ze strony internetowej www.mosir.zory.pl lub  

 w Sekretariacie Zawodów. 
 Formularz zgłoszeniowy zawiera: 

a) imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, 
b) numer telefonu kontaktowego, 
c) imię i nazwisko dziecka, 
d) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające: zapoznanie się z regulaminem turnieju i 
akceptacją jego treści, brak przeciwwskazań dziecka do udziału w turnieju, informację o przetwarzaniu 
danych osobowych oraz rozpowszechnieniu wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją 
imprezy. 
  

3. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w dniu imprezy w Sekretariacie Zawodów -  
 20 minut przed rozpoczęciem turnieju ( w godz. 10. 00 – 10. 20) 

   
VI. SYSTEM ROZGRYWEK 

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

VII. NAGRODY 
  - nagrody rzeczowe za miejsca I – III w każdej z kategorii, 
  - 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. 
 
IX. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19 

1. Turniej odbędzie się zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z zachowaniem wszelkich norm 
bezpieczeństwa, zasad oraz obostrzeń. 

2. W trosce o zdrowie i ochronę uczestników turnieju, korzystający z obiektu są zobowiązani do dezynfekcji rąk 
wchodząc i opuszczając obiekt oraz do zachowania dystansu społecznego (organizator zapewnia środki do 
dezynfekcji rąk). 
 

Organizator: MOSiR Żory 


