REGULAMIN Turnieju Tenisa Zimnego Dzieci i Młodzieży 20.06.2021
I. Organizator
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach ul. Wolności 36A, 44-240 Żory.
II. Termin, miejsce
Turniej odbędzie się 20 czerwca 2021r. na terenie kortów Ośrodka MOSiR ul. Kłokocińska 78A.
Początek gier godz. 9.00 (weryfikacja uczestników godz. 8.30).
III. Kategorie
Turniej odbędzie się w kategoriach dziewcząt i chłopców:
1. Skrzaty: do lat 12
2. Młodzicy: 13-14 lat
3. Kadeci: 15-16 lat
IV. Zgłoszenia
1. Organizator ustala limit uczestników - decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane telefonicznie pod nr tel. 513329149
(imię, nazwisko, nr. tel. kontaktowego)
V. Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem dopuszczenia do udziału w turnieju osoby NIEPEŁNOLETNIEJ – osoby, która nie
ukończyła 18 lat jest:
a) wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego zgody (załącznik nr 1) zawierającego:
- imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego,
- nr tel. kontaktowego,
- imię, nazwisko dziecka,
- oświadczenie potwierdzające: zapoznanie się z regulaminem imprezy i akceptacją jego treści,
brak przeciwwskazań dziecka do udziału w imprezie, informację o przetwarzaniu danych osobowych
oraz rozpowszechnieniu wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy.
b) wypełnienie oświadczenia o świadomości ryzyka dotyczące COVID 19 (załącznik nr 2);
2. Wszystkie oświadczenia dostępne są na stronie organizatora www.mosir.zory.pl
3. Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów i podczas weryfikacji muszą
posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. W przypadku osób nieposiadających
własnego dokumentu tożsamości, weryfikacja odbędzie się na podstawie dokumentu
rodzica/opiekuna prawnego. Zgłoszenia osób niepełnoletnich mogą być realizowane tylko przez ich
opiekunów.
4. Uczestnik bierze udział w Turnieju Tenisa Ziemnego na własną odpowiedzialność z pełną
świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą

polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Każda osoba składa oświadczenie, że nie ma żadnych
przeciwskazań to udziału w turnieju.
VI. System gier:
System gry ustala sędzia główny po zamknięciu listy zgłoszeń.
VII. Nagrody:
Za miejsca I - IV nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.
VIII. Zasady bezpieczeństwa COVID-19
1. Każda osoba biorąca udział w turnieju jest świadoma stopnia ponoszonego ryzyka, jeżeli chodzi o
zakażenie wirusem SARS-CoV-2 podczas uczestnictwa w Otwartym Turnieju Tenisa i godzi się z
możliwością zarażenia się ww. wirusem w trakcie uczestnictwa w zawodach, pomimo wprowadzania
reżimu sanitarnego, przestrzegania odpowiednich procedur, wypełniania obowiązków wynikających z
przepisów prawa i regulaminu biegu, przez osoby pracujące podczas imprezy.
2. Zakażenie się uczestnika wirusem SARS-CoV-2 w wyniku uczestnictwa w turnieju nie będzie przez
niego traktowane jako podstawa do zgłoszenia jakichkolwiek pretensji i roszczeń wobec organizatora.
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Turnieju Tenisa Ziemnego dla
Dzieci i Młodzieży. Wypełnienie oświadczeń zgłoszeniowych potwierdza zapoznanie się z warunkami
niniejszego Regulaminu oraz oznacza ich pełną akceptację.
4. Każdy uczestnik zawodów oraz osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym nie
mogą przebywać na kwarantannie ani nie mogą być zarządzone w stosunku do nich żadne inne środki
związane z COVID-19 oraz że nie mogą mieć kontaktu z taką osobą.
Każdy uczestnik zobowiązuję się, że w przypadku gdy uzyska informację o objęciu tych osób
kwarantanną lub innym środkiem związanym z COVID-19 do niezwłocznego poinformowania
organizatora zawodów o zaistniałej sytuacji. Każdy uczestnik bierze na siebie pełną
odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku, w szczególności za wynikłe wskutek
niewykonania przez uczestnika zobowiązań, szkody poniesione przez Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Żorach lub osoby trzecie.
5.

Rodzic/opiekun prawny bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan zdrowia swojego
dziecka na turnieju.

6.

W zawiązku z ogłoszonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego, impreza będzie
przeprowadzona w oparciu o obowiązujące w dniach organizacji przepisy sanitarno-epidemiologiczne.

7.

W ramach zasad o których mowa w pkt 6:
a) Organizator zobowiązuje się do:

- weryfikowania liczby osób uczestniczących w imprezie,
- zapewnienia uczestnikom środków do dezynfekcji rąk,
- wprowadzenia dodatkowych oznakowani graficznych.
b) Uczestnicy zobowiązani są do:
- przestrzegania obowiązujących zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, w tym
w szczególności do częstej dezynfekcji rąk, zachowania dystansu społecznego,
- osoby dokonujące rejestracji muszą mieć zasłonięte usta i nos.

IX. Postanowienia końcowe:
1. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Kwestia takiego ubezpieczenia pozostaje wyłącznie w gestii uczestników.
2. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych turniej zostanie odwołany.
3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji wszystkich kwestii spornych.
4. Każdy uczestnik musi posiadać własny sprzęt do gry.
5. Turniej odbędzie się bez udziału publiczności.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zagubione na terenie imprezy.
7. Organizator stwarza zawodnikom możliwość skorzystania z szatni, WC znajdujących się na terenie
Ośrodka.
8. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

X.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. UCZESTNICTWA

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.,
informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Żorach, ul. Wolności 36a, 44-240 Żory. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą poczty
elektronicznej (e-mail): mosir@mosir.zory.pl
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 możliwy za pomocą
adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach promocyjnych oraz udokumentowania uczestnictwa w imprezach organizowanych
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 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 wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
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, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się
z Administratorami lub z Inspektorem Danych Osobowych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 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 Rekreacji 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

