
  

REGULAMIN 

ŻORSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI BULE 

W SEZONIE 2021 
 

I. ORGANIZATOR 
1.  Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji  w Żorach.  

II. CEL 
1.  Popularyzacja gry w bule jako jednej z form rekreacji  f izycznej.  

III. MIEJSCE I TERMINY 
1.  Miejscem rozgrywek są bulodromy zlokalizowane w Parku Cegielnia, przy ul. 

Folwareckiej w Żorach.  

2.  Terminy spotkań będą publikowane na stronie internetowej MOSiR (zakładka:  Ligi-

>Żorska Amatorska Liga Bule), a także będą podawane uczestnikom spotkań na 

bieżąco w trakcie rozgrywek.  

3.  W ramach rozgrywek planowanych jest kilka (kilkanaście) kolejek w zależności od 

i lości i  podziału uczestników na l igi .  

4.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kolejki  i  zobowiązuje się do 

poinformowania o  zmianie uczestników l igi najpóźniej do 5 dni poprzedzających 

wyznaczony termin za pośrednictwem portalu: MOSiR. 

 

IV. UCZESTNICTWO  
1.  Prawo startu w lidze mają osoby pełnoletnie zarówno amatorzy, jak i  osoby 

posiadające l icencję  PFP.  

2.  Udział w pierwszym sezonie Żorskiej Amatorskiej L igi Bule jest  bezpłatny. 

Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest wypełnienie i  dostarczenie 

Oświadczenia Uczestnika (załącznik nr 1, 2) w  nieprzekraczalnym terminie  do 

18.03.2021r.  

3.  Załącznik nr 1 zawiera:  

a) imię i  nazwisko uczestnika, nr telefonu, rok urodzenia,  

b) oświadczenie potwierdzające: zgodę na udział w rozgrywkach l igowych, 

zapoznanie się z regulaminem l igi  i  akceptację  jego treści,  braku przeciwwskazań do 

udziału w rozgrywkach, informację o przetwarzaniu danych osobowych oraz 

rozpowszechnieniu wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i  promocją 

imprezy, zgodę na udostępnienie telefonu kontaktowego innym uczestnikom l igi ,  

zobowiązanie do aktualizacji  treści złożonego oświadczenia.  

4.   Załącznik nr 2 zawiera:  oświadczenie o świadomości ryzyka dotyczące COVID 19  

5.  Uczestnik rozgrywek na podstawie art. 6 ust. 1 ppkt „a” i  7 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przet warzaniem danych osobowych i  
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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. 2019 poz. 1231 z późn. zm.) wyraża zgodę na przetwarzani e 

swoich danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku w celu dopełnienia 

realizacji  działań statutowych, promocyjnych i  uczestnictwa w rozgrywkach 

organizowanych przez Organizatora. Każdy uczestnik powinien zapoznać się z 

klauzulą informacyjną zawartą  w punkcie XI I I  niniejszego regulaminu dotyczącym 

przetwarzania danych osobowych.  

 

V. KATEGORIE 
1.  Żorska Amatorska Liga Bule odbywać się będzie w kategorii  s ingli.  W zależności od 

i lości zgłoszeń uczestnicy zostaną przydzieleni do jednej bądź dwóch lig.  

2.  W przypadku dużej i lości zgłoszeń, 20 marca o godzinie 10.00  zostanie rozegrany 

turniej eliminacyjny (prawdopodobnie „system szwajcarski”, 5 rund –  30 minut), 

który zdecyduje o podziale na l igi.  Ligę pierwszą utworzą zawodnicy z górnej części 

klasyf ikacj i  końcowej. Do l igi  drugiej trafią pozostali  uczestnicy turnie ju.  

3.  Ostateczna l ista uczestników I oraz I I  l igi  zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej organizatora  21 marca 2021 .  

 

VI. UBEZPIECZENIE 
1.  Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW.  

 

VII. PRZEPISY 
1.  Rozgrywki l igi  prowadzone będą w oparciu o aktualne przepisy i  regulaminy P FP z 

uwzględnieniem niniejszych zmian.  

2.  Zaleca się korzystanie z własnego sprzętu do rozgrywania spotkań. Jednakże 

istnieje możliwość jego wypożyczenia w kasie Hali  Sportowej zgodnie z 

obowiązującym cennikiem.  

3.  Zawodnicy sami ustalają dokładny termin rozegrania spotkania i  sami sędziują 

rozgrywane przez siebie mecze (z  zachowaniem przepisów PFP).  

4.  Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem oraz 

terminarzem rozgrywek.  

 

VIII. NAGRODY 
1.  Podstawą do uzyskania nagród jest klasyfikacja końcowa l ig.  

2.  Nagrody:  

a)  puchary bądź statuetki za miejsca I - I II ,  

b)  pamiątkowe dyplomy dla wszystkich zawodników każdej l igi .  

IX. SYSTEM ROZGRYWEK 
1.  Ostateczny system rozgrywek zostanie ogłoszony po zamknięciu l isty zgłoszeń ,  

ewentualnym rozegraniu turnieju eliminacyjnego.  



  

2.  Liga zostanie rozegrana systemem „każdy z każdym” według ustalonego 

harmonogramu przez Organizatora .  

3.  Według harmonogramu w  każdej kolejce uczestnicy będą musieli  ustalić między sobą 

termin swojego spotkania (od poniedziałku do niedzieli ),  rozegrać spotkanie i  wysłać 

jego wynik na adres email  bądź dostarczyć wynik do kasy Hali  Sportowej nie później 

niż w niedzielę  kończącą daną kolejkę.  

 

X. WERYFIKACJA I KLASYFIKACJA 
1.  Każde spotkanie rozgrywane będzie do 13 punktów, bądź przez czas 60 minut.  

2.  Organizator po każdej kolejce przedstawi aktualną tabelę rozgrywek.  

3.  Punktacja meczowa: 

a)  wygrana –  2punkty,  

b)  przegrana –  0 punktów.  

4.  O klasyfikacji  w tabeli  decyduje :  

a)  i lość  zdobytych punktów meczowych,  

b)  wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi,  

c)  różnica małych punktów.  

5.  Ewentualne awanse i  spadki będą ustalane po zakończeniu rozgrywek na podstawie 

klasyf ikacj i  końcowej.  Awanse i  spadki odbywają się wg następującego schematu  

(w zależności od l iczby zawodników w lidze, prawdopodobnie) :  

a)  2 bądź 3  ostatnich zawodników z I  l igi  spada do II  l igi ,  

b)  2 bądź 3  najlepszych zawodników z II  l ig i  awansuje do I l igi .  

6.  Ceremonia wręczenia nagród nastąpi podczas dodatkowego -  otwartego turnieju, 

którego termin rozegrania ustali  Organizator.  

7.  Uczestnik, który zostanie ukarany dwoma walkowerami za nie przystąpienie do 

spotkania nie będzie mógł wziąć udziału w następnym sezonie Żorskiej Amatorskiej 

Ligi Bule. Po sezonie karencji  będzie mógł wrócić do rozgrywek od najniższego 

szczebla.  

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.  Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji  wsz elkich kwesti i  

spornych.  

2.  Jedynie organizator może dokonywać zmian i  uzupełnień w treści niniejszego 

regulaminu.  

3.  Podczas ostatniego turnieju MOSiR planuje spotkanie organizacyjne z wszystkimi 

uczestnikami l igi,  które odbędzie się w Hali  Sportowej, ul.  Folwa recka 10.  

 

XII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19 
1.  W zawiązku z ogłoszonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego, l iga będzie 

przeprowadzona w oparciu o obowiązujące w dniach organizacji  przepisy sanitarno -

epidemiologiczne.  

2.  W ramach zasad o których mowa w pkt 1:  
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a)  Organizatorzy zobowiązani są do:  

-  zapewnienia uczestnikom środków do dezynfekcji  rąk .  

b)  Uczestnicy zobowiązani są do:  

-  przestrzegania obowiązujących zaleceń sanitarno -epidemiologicznych, w tym w 

szczególności do częstej dezynfekcj i  rąk,  

-  zachowania dystansu społecznego  

2. Podczas spotkań  dopuszcza się udział kibiców z zastosowaniem obowiązujących 

zasad  sanitarno-epidemiologicznych.  

 

XIII. 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 os obowych jest Miejski Ośrodek Sportu i  

Rekreacji  w Żorach, ul.  Wolności 36a, 44 -240 Żory.  

Kontakt z administratorem jest możl iwy także za pomocą poczty elektronicznej (e -

mail):  email MOSiR.  

2.  W Miejskim Ośrodku Sportu i  Rekreacji  w Żorach jest wyznaczona osoba 

nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych -  Aleksandra Cnota-Mikołajec. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możl iwy za pomocą 

adresów mailowych: tutaj lub tutaj.  

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, 

zgodnie z art. 6 ust . 1 l it .  a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  

Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach 

promocyjnych oraz uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Miejski 

Ośrodek Sportu i  Rekreacj i  w Żorach.  

4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

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 

administratorami przetwarzają jego dane osobowe,  

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  

celów określonych w pkt. 3 lecz nie krócej niż przez okres wska zany w przepisach o 

archiwizacj i  lub innych przepisach prawa.  

6.  Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  

a)  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii ,  
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b)  do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

c)  do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 oraz  

art. 18 RODO,  

d)  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w 

art. 21 RODO,  

e)  do przenoszenia danych,  

f)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

g)  do cofnięcia zgody w dowolnym  momencie.  

W celu skorzystania oraz uzyskania informacj i  dotyczących praw określonych powyżej 

(l it .  a-g) należy skontaktować się z Administratorami lub z Inspektorem Danych 

Osobowych.  

7.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochron y 

Danych Osobowych, ul.  Stawki 2, 00 -193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie 

danych osobowych, a od 25 maja 2018  r.  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.  

8.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału  w 

imprezach organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacj i  w Żorach.  

9.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i  nie będą 

profilowane.  

10.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 

organizacji  międzynarodowej.  

 

Organizator  

MOSiR Żory  


