
REGULAMIN

Otwartego Turnieju Dwóch Ogni kl.  IV-VI drużyn 6 os. 

Akcja Zima 2023

I.  Organizatorzy:

Miejski  Ośrodek Sportu i  Rekreacji  w Żorach ul.  Wolności  36a.

Szko ła Podstawowa nr 17 w Żorach z Oddzia łami Sportowymi i  

Mistrzostwa Sportowego im. Stanis ława Ligonia 

ul.  Dąbrowskiego 15, 44-240 Żory

I I .  Cel imprezy:

1. Uatrakcyjnienie wolnego czasu dla dzieci  spędzających ferie zimowe 

w mieście.

2.  Zachęcenie do aktywności  f izycznej.

I I I .  Kategoria:

drużyny 6 os.

⦁  dziewczęta kl.  IV-VI rocznik 2012- 2010

⦁  ch łopcy kl.  IV-VI rocznik 2012- 2010

IV. Miejsce, Termin, Godzina:

⦁  Szko ła Podstawowa nr 17 w Żorach osiedle Powstańców Ś ląskich -

hala sportowa, 

⦁  16.01.2023 kat.  dziewczęta - początek turnieju godz. 11.00

⦁  17.01.2023 kat. ch łopcy - początek turnieju godz. 11.00

V. Zg łoszenia:

Zg łoszenia w dniu zawodów - rejestracja uczestników od godz. 10.30 –

10.50.

Organizator ustala l imit uczestników. Decyduje kolejność  zg łoszeń .

VI. Warunki uczestnictwa:

⦁  Warunkiem dopuszczenia do udzia łu w turnieju osoby 

niepe łnoletniej jest z łożenie w dniu imprezy w Sekretariacie 

Zawodów: Oświadczenia/zgoda rodziców (za łącznik nr 1) 

wype łnionego przez rodzica/opiekuna prawnego.

Oświadczenie zawiera:
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a) imię  i  nazwisko rodzica/opiekuna prawnego,

b) numer telefonu kontaktowego,

c) imię  i  nazwisko dziecka,

d) adres zamieszkania

e) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające: 

zapoznanie się  z  regulaminem imprezy i  akceptacją  jego treści,  brak 

przeciwwskazań  dziecka do udzia łu w zawodach, zgodę  na udzielenie 

pomocy medycznej,  informację  przetwarzaniu danych osobowych oraz 

rozpowszechnieniu wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją  i  

promocją  imprezy.
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⦁  Obowiązuje druk Organizatora - do pobrania ze strony internetowej 

www.mosir.zory.pl

⦁  Uczestnik winien posiadać  dokumentu potwierdzającego jego 

tożsamość  ( legitymacja szkolna lub dowód osobisty) i  okazać  go na 

każde wyzwanie Organizatora.

⦁  Każdy uczestnik turnieju ma obowiązek posiadania obuwia 

zmiennego i  stroju sportowego.

⦁  Każdy uczestnik powinien zapoznać  s ię  z  Klauzulą  Informacyjną  

zawartą  w punkcie XII  Regulaminu.

VII.  Sposób przeprowadzenia imprezy:

System rozgrywek oraz czas gry zostanie ustalony przez Organizatora 

w dniu zawodów po zamknięciu l isty zg łoszeń .

VIII.  Nagrody:

Nagrody rzeczowe otrzymują  zespo ły za zajęcie I- I I I  miejsca w kat.  

dziewczęta,  ch łopcy.

⦁  Zasady organizacyjno-porządkowe.

⦁  Wszystkie osoby, które znajdują  s ię  na terenie Imprezy 

zobowiązane są  do zachowania się  w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej  Imprezie,  a w 

szczególności  przestrzegać  postanowień  Regulaminu oraz stosować  s ię  

do zaleceń  pracowników i  przedstawiciel i  Organizatora, mających na 

celu zapewnienie im bezpieczeństwa i  porządku. 

⦁  Uczestnik imprezy jest zobowiązany do szanowania mienia innych 

uczestników, sprzętu,  wszelkich innych urządzeń  i  instalacj i  

technicznych oraz mienia,  stanowiącego w łasność  Organizatora.

⦁  Uczestnik (w przypadku osób niepe łnoletnich  - rodzi/opiekun 

prawny) ponosi  pe łną  odpowiedzialność  prawną  za szkody wyrządzone 

innym użytkownikom turnieju oraz szkody materialne na terenie 

obiektu i  w jego obrębie. 

X. Postanowienia końcowe:

⦁  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie,  o 

których zobowiązuje się  poinformować  wszystkich uczestników przed 

rozpoczęciem imprezy.
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⦁  Organizator zastrzega sobie prawo interpretacj i  niniejszego 

regulaminu. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie 

decyduje organizator.

3.  Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw 

nieszczęś l iwych wypadków. 

Kwestia takiego ubezpieczenia pozostaje wy łącznie w gesti i  

uczestników.

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni lub na 

terenie obiektu.

5.  Za szczególnie niesportowe zachowanie się  (zachowanie okreś la 

sędzia oraz Organizator) podczas turnieju,  przed i  po meczu 

organizator może podjąć  decyzję  o natychmiastowej dyskwalif ikacj i  

zawodnika/ów. 
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XI.  Zasady bezpieczeństwa

⦁  Organizator zastrzega sobie moż l iwość  wprowadzenia ograniczeń  w 

sposobie przeprowadzenia imprezy i  dodatkowych obowiązków dla jej  

uczestników w związku z ewentualną  zmianą  sytuacj i  epidemicznej w 

Polsce i  próbą  uwzględnienia obowiązujących w tym zakresie 

przepisów prawa.

XII.  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 f izycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w 

sprawie swobodnego przep ływu 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  Rekreacj i  w Żorach, ul.  Wolności  36a, 44-240 Żory. Kontakt z 

administratorem jest moż l iwy 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-Miko łajec.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 

jest moż l iwy 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 l it .  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 w ładzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 

publiczne lub dzia łających na zlecenie organów w ładzy 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 real izujące zadania Administratora Danych Osobowych, 
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takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania 

dziedzinowego.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres 

niezbędny do realizacj i  celów okreś lonych w pkt.  3 lecz nie krócej niż  

przez okres wskazany 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 ,

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie 

art.  17 oraz  art.  18 RODO,
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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 wp ływa na zgodność  z  prawem przetwarzania,  którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej  cofnięciem.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji  dotyczących praw 

okreś lonych powyżej ( l it .  a-g) należy skontaktować  s ię  z  

Administratorami lub z Inspektorem Danych Osobowych. 

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

Ochrony 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 f izycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego 

przep ływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

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

wzięcia udzia łu 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  profi lowane.

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

trzeciego lub organizacj i  międzynarodowej.

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 f izycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w 

sprawie swobodnego przep ływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej  RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 

r. ,  informuję ,  iż :

⦁  Administratorami Pani/Pana danych osobowych są  Miejski  Ośrodek 

Sportu i  Rekreacj i  w Żorach, ul.  Wolności  36a, 44-240 Żory oraz 

Szko ła Podstawowa nr 17 w Żorach  Oddzia łami Sportowymi i  

Mistrzostwa Sportowego im. Stanis ława Ligonia..  Kontakt z 
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administratorami jest moż l iwy także za pomocą  adresów 

mailowych: mosir@mosir.zory.pl ,  sp17@poczta.onet.pl

⦁  W Miejskim Ośrodku Sportu i  Rekreacji  w Żorach jest wyznaczona 

osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych -

Aleksandra Cnota-Miko łajec.  Kontakt z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych jest moż l iwy za pomocą  adresów mailowych: 

aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl
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⦁  Pani/Pana dane osobowe imię ,  nazwisko, numer telefonu, zawarte 

w za łączniku nr 2,4 Regulaminu Imprezy, przetwarzane będą  w 

celach ochrony zdrowia oraz zwalczania wirusa COVID-19 na 

podstawie art.  6 ust.  1 l it .  d RODO - przetwarzanie jest niezbędne 

do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą  lub 

innej osoby f izycznej oraz art.  9 ust.  2 l it .  i  RODO - przetwarzanie 

jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w 

dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed 

poważnymi transgranicznymi zagrożeniami,  wynikająca z ustawy z 

dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych  rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdzia łaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywo łanych nimi sytuacj i  kryzysowych. 

⦁  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą  być  organy w ładzy 

publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

dzia łających na zlecenie organów w ładzy publicznej,  w zakresie i  w 

celach, które wynikają  z  przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa m. in.  G łówny Inspektor Sanitarny, Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologiczna Województwa Ś ląskiego.

⦁  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  przez okres 10 dni.  

⦁  Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państw 

trzecich lub organizacj i  międzynarodowych.

⦁  Ma Pani/Pan prawo żądania: 

⦁  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii ,  

⦁  do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

⦁  do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach opisanych w 

art.  18 RODO, 

⦁  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na 

zasadach opisanych w art.  21 RODO, 

⦁  do przenoszenia danych na zasadach opisanych w art.  20 RODO, 

⦁  prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego,
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W celu skorzystania oraz uzyskania informacji  dotyczących praw 

okreś lonych powyżej ( l it .  a-f)  należy skontaktować  s ię  z  

Administratorami lub z Inspektorem Danych Osobowych. 

⦁  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego 

(Urząd Ochrony 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 roku w sprawie 

ochrony osób f izycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego 

przep ływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

⦁  Wype łnienie oświadczenia jest wytycznym przeciwepidemicznym 

G łównego Inspektora Sanitarnego. 

⦁  Pani/Pana dane nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

i  nie będą  profi lowane.

Organizatorzy:

MOSiR Żory

Szko ła Podstawowa nr 17 w Żorach 
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