
 

REGULAMIN 

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR DYREKTORA MOSiR Żory 

26.09.2021 

 
I. CEL  

1. Popularyzacja tenisa stołowego. 

2. Zachęcenie do aktywnego spędzenia wolnego czasu. 

3. Wyłonienie mistrza turnieju oraz najlepszej reprezentacji miast. 

 
II. ORGANIZATOR 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach.  

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

26.09.2021 (niedziela) początek gier godz. 10 00 (zapisy godz. 9.15 – 9.45). 

Hala Sportowa MOSiR przy ul. Folwareckiej 10 w Żorach. 
 

IV. UCZESTNICTWO 

W turnieju mogą brać udział: 

a) osoby pełnoletnie, 

b) udział w zawodach jest bezpłatny. 
 

V. KLASYFIKACJA 

1. Klasyfikacja indywidualna. 

2. Dodatkowo klasyfikacja miast na podstawie sumy punktów uzyskanych przez trzech najlepszych 

zawodników z każdego miasta. 
 

VI. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia w dniu zawodów od godz. 9.15 do 9.45. 

2. Limit uczestników 50 osób - decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Warunkiem dopuszczenia do udziału w turnieju jest:  

a) wypełnienie  formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) zawierającego: 

imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, akceptację regulaminu, brak przeciwwskazań do 

udziału w turnieju, 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. Obowiązują druki Organizatora - do pobrania ze strony internetowej www.mosir.zory.pl   

3. Każdy z zawodników winien posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem 

potwierdzającym jego tożsamość, który musi okazać w dniu zawodów organizatorowi na każde jego 

wezwanie.  
4. Uczestnik bierze udział w Turnieju Tenisa Stołowego na własną odpowiedzialność. W rozgrywkach 

powinny uczestniczyć wyłącznie osoby nie mające żadnych przeciwskazań do udziału w turnieju. 

5. Każdy uczestnik powinien zapoznać się z Klauzulą Informacyjną zawartą w punkcie XIV oraz 

Klauzulą Informacyjną COVID 19 zawartą w pkt. XV do niniejszego regulaminu. 

 
VIII. PRZEPISY: 

1. Turniej prowadzony będzie w oparciu o aktualne przepisy i regulaminy PZTS z uwzględnieniem 

niniejszych zmian. 

2. Zawodnicy sami sędziują rozgrywane przez siebie mecze z zachowaniem przepisów PZTS.  

3. Każdy uczestnik winien posiadać własny sprzęt do gry oraz strój  i obuwie sportowe. 

4. Dopuszcza się do gry rakietki dostępnych w ogólnej sprzedaży bez oznakowania, ale 
z zachowaniem dwóch różnych kolorów. 

5. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem. 

6. Mecze będą rozgrywane piłkami, które dostarcza organizator. 

7. Nie przystąpienie do gry w ciągu 3 minut po wywołaniu zawodnika do stołu oznacza walkower.  

 
 

 



 

IX. NAGRODY: 

1. Klasyfikacja indywidualna (miejsca I-III): pamiątkowe dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe. 

2. Klasyfikacja drużynowa (miejsca I-III), trzech najlepszych zawodników z danego miasta 

pamiątkowe dyplomy oraz upominki. 
3. Wręczenie nagród dla zwycięzców nastąpi po zakończeniu turnieju 

 

X. SYSTEM ROZGRYWEK: 

System rozegrania turnieju uzależniony jest od ilości uczestników i zostanie ustalony po zamknięciu 

listy zgłoszeń. Przewiduje się system do dwóch porażek, do trzech wygranych setów.  
 

XI. PUNKTACJA DO KLASYFIKACJI MIAST: 

1. Suma punktów uzyskanych przez trzech najlepszych zawodników z każdego miasta decyduje o 

klasyfikacji miast. 

Planowana punktacja indywidualna: 

1 miejsce -100 pkt,2 – 95 pkt., 3-90 pkt., 4-86 pkt., 5-82 pkt., 6-78 pkt., 7-74 pkt., 8-70 pkt., 9-67 
pkt., 10-64 pkt., 11-61 pkt., 12-58 pkt., 13-55 pkt., 14-52 pkt., 15-50 pkt., 16-48 pkt., 17-46 pkt., 18-

44 pkt., 19-42 pkt., 20-40 pkt., 21-39 pkt., 22-38 pkt. …  

(kolejne miejsca minus 1 pkt).  

2. W klasyfikacji miast  w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o zwycięstwie decyduje 

wyższe miejsce sklasyfikowanego zawodnika. 
 

XII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19 

1. Każda osoba biorąca udział w turnieju jest świadoma stopnia ponoszonego ryzyka, jeżeli chodzi 

o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz innymi odmianami, podczas uczestnictwa w Turnieju 

Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora MOSiR Żory i godzi się z możliwością zarażenia się ww. 
wirusami w trakcie uczestnictwa w rozgrywkach, pomimo wprowadzania reżimu sanitarnego, 

przestrzegania odpowiednich procedur, wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa i 

regulaminu, przez osoby pracujące podczas imprezy. 

2. Zakażenie się uczestnika wirusem SARS-CoV-2 (lub innymi odmianami) 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 Stołowego o 

Puchar Dyrektora MOSiR Żory. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego potwierdza zapoznanie się 

z warunkami niniejszego Regulaminu oraz oznacza jego 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 nie mogą mieć kontaktu z taką osobą. 

5. Każdy uczestnik zobowiązuje 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. 

6. Uczestnik bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan swojego zdrowia na podczas 

turnieju. 

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

8. W ramach zasad o których mowa w pkt 7: 

a) Organizator zobowiązuje się do: 

- weryfikowania liczby osób uczestniczących w imprezie stosownie do limitu określonego 

w pkt VI. ppkt.2 niniejszego regulaminu, 

- zapewnienia uczestnikom środków do dezynfekcji rąk, 
- wprowadzenia dodatkowych oznakowań 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 i weryfikacji muszą mieć zasłonięte usta i nos.  
 

 



 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw NNW. 

2. Zdarzenia i sytuacje nieprzewidziane w w/w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna 
interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie obiektu. 

 

XIV. 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., 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, organizacyjnych 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, 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 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. 
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XV. KLAUZULA INFORMACYJNA COVID 19 

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. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach, ul. 

Wolności 36a, 44-240 Żory. Kontakt z administratorami jest możliwy także za pomocą adresów 

mailowych: 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 imię, nazwisko, numer telefonu, zawarte w załączniku nr 2, Regulaminu 

Rozgrywek, przetwarzane będą w celach ochrony zdrowia oraz zwalczania wirusa COVID-19 na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów 

osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej oraz art. 9 ust. 2 lit. 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, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być 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 m. in. Główny Inspektor 

Sanitarny, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Województwa Śląskiego. 

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

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

7. Ma Pani/Pan prawo żądania:  

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,  

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

c) do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 18 RODO,  

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 21 RODO,  

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

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy 
skontaktować się z Administratorami lub z Inspektorem Danych Osobowych.  

8. 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 fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

9. Wypełnienie oświadczenia jest wytycznym przeciwepidemicznym Głównego Inspektora Sanitarnego.  

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

 

Organizator MOSiR Żory 
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