
REGULAMIN  
„OTWARTY WAKACYJNY TURNIEJ GRY W BULE - DUBLETY” 

„Akcja Lato” 
 

I. Organizator: 
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji w Żorach ul. Wolności 36a. 
 

II. Cel imprezy: 
a) popularyzacja i upowszechnianie gry w bule jako formy aktywności ruchowej, 
b) uatrakcyjnienie wolnego czasu dla młodzieży i dorosłych podczas „Akcji Lato” 2022. 
 

III. Termin i miejsce: 
Turniej odbędzie się 17 sierpnia 2022, o godzinie 16.00 na bulodromach przy ul. Folwareckiej (Park 
Cegielnia). 
 

IV. Kategorie wiekowe: 
Kategoria wiekowa – turniej przeznaczony jest zarówno dla młodzieży jak i osób dorosłych. 
Rozgrywki zostaną w kategorii dubletów.  
 

V. Zgłoszenia: 
a) zgłoszenia telefonicznie pod nr tel. 32 43 41 172 (dział sportu w godz. 7.30-15.30) do dnia 16 lipca 2022 
pod warunkiem wolnych miejsc, 
b) lub w dniu zawodów w godz. 15.30-15.50 pod warunkiem nie wykorzystania limitu 13 par. 
Uwaga! Organizator ustala max. ilość uczestników w turnieju – 13 pary, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

VI. Warunki uczestnictwa: 
1. Warunkiem dopuszczenia do udziału w imprezie osoby niepełnoletniej jest: 

a) złożenie w dniu imprezy w Sekretariacie Zawodów Oświadczenia/zgody (załącznik nr  1) 
wypełnionego przez rodzica/opiekuna prawnego. 
Obowiązuje druk Organizatora - do pobrania ze strony internetowej www.mosir.zory.pl lub  
w Sekretariacie Zawodów. 
Oświadczenie zawiera: 
• imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, 
• numer telefonu kontaktowego, 
• imię i nazwisko dziecka, 
• oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 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. 

 
2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w imprezie osoby pełnoletniej jest: 

a) złożenie w dniu imprezy w Sekretariacie Zawodów wypełnionego Oświadczenia (załącznik 
nr 2). 
Obowiązuje druk Organizatora - do pobrania ze strony internetowej www.mosir.zory.pl lub  
w Sekretariacie Zawodów. 
Oświadczenie zawiera: 
• imię i nazwisko uczestnika, 
• numer telefonu kontaktowego, 
• oświadczenie potwierdzające: zapoznanie się z regulaminem imprezy i akceptacją jego 
treści, braku przeciwwskazań do udziału w imprezie, informację o przetwarzaniu danych 
osobowych oraz rozpowszechnieniu wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją 
imprezy. 

 



3. Każdy uczestnik bierze udział w Otwartym Wakacyjnym Turnieju Gry w Bule 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. 
 
VII. Sposób przeprowadzenia imprezy: 

a) System rozgrywek określa organizator w zależności od ilości zgłoszeń (prawdopodobnie „system 
szwajcarski”, 5 rund – 30 minut). 

 
VIII. Nagrody: 
Nagrody rzeczowe oraz dyplomy za miejsca I-III. 
 

IX. Zasady bezpieczeństwa 
1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Otwartego Turnieju Gry w 
Bule - Dublety. Zgłoszenie telefoniczne, wypełnienie formularza zgłoszeniowego potwierdza zapoznanie 
się z warunkami niniejszego Regulaminu oraz oznacza jego pełną akceptację. 
2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia ograniczeń w sposobie 
przeprowadzenia zawodów i dodatkowych obowiązków dla jego uczestników w związku z ewentualną 
zmianą sytuacji epidemicznej w Polsce i próbą uwzględnienia obowiązujących w tym zakresie przepisów 
prawa. 
 

X. Postanowienia końcowe: 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się  

poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy. 
2. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do 
odwołania, przeniesienia turnieju na inny termin. 
3. Organizator zapewnia obsługę sędziowską. 
4. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.  
5. Kwestia takiego ubezpieczenia pozostaje wyłącznie w gestii uczestników. 
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu. 
7. Podczas trwania turnieju na obiekcie obowiązuje Regulamin Korzystania z boisk do gry w bule. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. W sprawach nie ujętych 
w niniejszym regulaminie decyduje organizator. 
9. Za szczególnie niesportowe zachowanie się (zachowanie określa sędzia oraz organizator) podczas 
meczu, przed i po meczu organizator może podjąć decyzję o natychmiastowej dyskwalifikacji 
zawodnika/ów.  
 

XI. 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 
1. 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 
2. 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. 
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

mailto:iod@eduodo.pl


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. 
4. 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. 
5. 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.  
6. 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 fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezach 
organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. 
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 
 
 
 
Organizator 
MOSiR Żory 
 
 


