
REGULAMIN MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO  

O PUCHAR WÓJTA GMINY BUDZÓW  

 

I. ORGANIZATOR  

Organizatorem Młodzieżowego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Budzów 

jest Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów.    

II. CEL: 

Cele Turnieju: 

a) Popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców.  

b) Aktywne spędzanie czasu wolnego.  

c) Integracja  młodzieży gminy Budzów.  

 

III. TERMIN I MIEJSCE:  

1. Zawody zostaną rozegrane w dniu 12 marca 2022 roku o godzinie 10:00 w Bibliotece  

i Ośrodku Animacji Kultury Gminy Budzów (dawny budynek Szkoły Podstawowej nr 

1 w Budzowie)  

IV. ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Zgłoszenia zawodników przyjmowane są do 07 marca 2022 r. pod numerem telefonu:  

tel. 33) 874 01 35,  kom. 887-505-087 lub e-mailem: bibpalcza@interia.pl  

2. Odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się chwilę przed rozpoczęciem 

Turnieju.  

3. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest dostarczenie do Organizatora w dniu 

Turnieju  oświadczeń dotyczących RODO oraz oświadczeń o stanie zdrowia  (zał. nr 

1, 2 i 3  do Regulaminu).  

4. Rodzice/ opiekuni prawni uczestnika Turnieju lub uczestnik Turnieju (w przypadku 

osoby pełnoletniej) udzielą jego Organizatorowi,  w formie oświadczeń następujących 

zezwoleń: 

- Na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Turnieju (w zakresie: imię  

i nazwisko, wiek, klasa, nr telefonu)  przez Bibliotekę  i Ośrodek Animacji Kultury 

Gminy Budzów z siedzibą w Palczy. (Załącznik nr 1 do Regulaminu), 

- Na utrwalenie wizerunku uczestnika Turnieju podczas uczestnictwa w Turnieju  

w postaci zdjęć oraz na jego rozpowszechnienie przez Organizatora (Załącznik nr 2 do 

Regulaminu),  

 

- Oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka (Załącznik nr 3 do 

Regulaminu).  

5. Zgłoszenie się do Turnieju oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

 



V. KATEGORIE:  

Turniej odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych: 

 Kategoria klas VII-VIII: 

- dziewczęta 

- chłopcy  

 Kategoria uczniów szkół średnich: 

- dziewczęta 

- chłopcy  

 

VI. SYSTEM ROZGRYWEK I ZASADY GRY: 

Czas trwania turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników. Mecze 

rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS.   Mecze rozgrywane są do 

3 zwycięskich setów. Sędziowie turnieju mogą zdecydować o skróceniu meczów 

eliminacyjnych do 2 zwycięskich setów.  Sety rozgrywane są do 11 punktów zdobytych przez 

jedną ze stron; przy wyniku seta 10:10 dla jednej ze stron set trwa do osiągnięcia przewagi                  

2 punktów jednej ze stron.  

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe.  

2. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione  

w obiekcie. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne 

uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.  

5. Nagrody w Turnieju ufundowane są przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy 

Budzów.  

6. Turniej odbędzie się w ścisłym reżimie sanitarnych. Uczestnicy są zobowiązani do 

przestrzegania wytycznych Organizatora. 

7. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

 

VIII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, nr 119), zwanego dalej RODO, 

informujemy, że:  

1. Administratorem danych uczestnika Turnieju jest Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury 

Gminy Budzów reprezentowana przez Dyrektor Danutę Kawa, z siedzibą: Palcza 195, 34-211 

Budzów, tel. 33) 87 40 135. 



2. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować 

pod adresem poczty elektronicznej: iodbioak@interia.eu  albo  na adres Administratora.   

3. Dane osobowe uczestnika konkursu są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody art.6 

ust. 1 lit. a) RODO,   i realizacji zadań w interesie publicznym art. 6 1 lit. e) RODO,  w celu: 

 organizacji Turnieju,  

 wręczenia nagród,  

 działań informacyjno – promocyjnych,  

 dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.  

4.  Dane osobowe uczestnika Turnieju nie będą udostępniane podmiotom innym, niż 

upoważnione na podstawie przepisów prawa.  

5. Dane osobowe uczestnika Turnieju będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów 

prawa oraz dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

6. Uczestnik Turnieju / lub jego rodzice lub opiekunowie prawni (w przypadku osób 

niepełnoletnich) mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec takiego przetwarzania oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

W celu realizacji swoich praw każdy uczestnik lub jego przedstawiciel może kontaktować się 

z Administratorem danych. 

7. Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8.  Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek konsekwencją odmowy ich podania 

jest brak możliwości uczestniczenia w Turnieju.  

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą 

profilowane przez administratora. 

10. Dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim ani organizacji międzynarodowej.  

 

  

 


