VI MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 3 grudnia 2022
REGULAMIN
1. CEL TURNIEJU
• popularyzacja gry w tenisa stołowego wśród mieszkańców gminy Izabelin oraz powiatu warszawskiego zachodniego
• promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie uzależnieniom
• integracja i aktywizacja mieszkańców gminy do zachowań prozdrowotnych jako alternatywy do zachowań
ryzykownych
• rywalizacja zgodnie z zasadami fair play
2. ORGANIZATOR
Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, Izabelin.
3. TERMIN I MIEJSCE
3 grudnia 2022 r. (sobota) w godzinach 9:00–15:00, duża sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Izabelinie, ul. 3 Maja 49 (wejście od bieżni).
4. PROGRAM
08:30 otwarcie biura zawodów (potwierdzenie udziału, rozgrzewka)
9:00–11:00 rozgrywki w kategorii RODZINA
10:00 rozgrywki w kategoriach: rocznik 2011–2013; rocznik 2007–2010; OPEN kobiety
11:00 rozgrywki w kategorii OPEN
14:30 wręczenie nagród, zakończenie turnieju
5. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA
1. W turnieju mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Izabelin oraz powiatu warszawskiego zachodniego. Turniej jest bezpłatny.
2. VI Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego jest turniejem amatorskim, dopuszcza się do rozgrywek zawodników V ligi.
3. ZGŁOSZENIA przez stronę www.centrum.izabelin.pl (Wydarzenia > VI MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TENISA
STOŁOWEGO > Zapisy) będą przyjmowane do 30 listopada, do godziny 15:00. Więcej informacji w sekretariacie Centrum Kultury Izabelin, nr tel. 22 752 68 00, w godz. 9:00–16:00.
4. O wpisaniu na listę startową i rozstawieniu w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Osoby niepełnoletnie muszą być zgłoszone przez rodzica lub prawnego opiekuna, który składa oświadczenie – wzór oświadczenia dostępny jest na stronie: www.centrum.izabelin.pl.

6. SYSTEM ROZGRYWEK, PRZEPISY GRY
1. Turniej zostanie rozegrany w następujących kategoriach:
● rocznik 2011–2013
● rocznik 2007–2010
● OPEN kobiety
● OPEN

●
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RODZINA – drużyna dwuosobowa składająca się z 2 członków jednej rodziny w dowolnej konfiguracji
osobowej, bez ograniczeń wiekowych
Maksymalna liczba osób w każdej kategorii OPEN wynosi 32 osoby, w pozostałych w kategoriach – 16
osób, w kategorii RODZINA - 16 drużyn.
Każdy z uczestników może wziąć udział w 2 kategoriach: w kategorii indywidualnej i w kategorii RODZINA. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i łączenia kategorii w zależności od liczby zgłoszonych uczestników.
O wyborze systemu rozgrywek decyduje Sędzia Główny w dniu rozgrywania turnieju. System zostanie
dopasowany do liczby zgłoszonych uczestników.
Zasady gry ustala Organizator na podstawie przepisów PZTS.
Pojedynki są rozgrywane do 2 wygranych setów. Każdy set będzie prowadzony do 11 punktów (dotyczy
to również meczów finałowych).
Mecze mogą być sędziowane przez uczestników turnieju, w myśl zasady fair play.
W kwestiach spornych ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny.
Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania stroju sportowego i butów na zmianę.

7. NAGRODY
Medale – za zajęcie miejsc od I do III; puchar – za zwycięstwo w danej kategorii; upominki.
8 . OBOWIĄZKI ZWIĄZANE ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO (COVID-19)
1. W VI Mikołajkowym Turnieju Tenisa Stołowego nie mogą uczestniczyć osoby, które mają objawy chorobowe, takie jak gorączka, kaszel, duszności.
2. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak podwyższona temperatura, kaszel,
złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie zostanie dopuszczona do turnieju. Taka osoba zostanie poinstruowana o konieczności jak najszybszego zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego
celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub wezwanie pomocy pod
numerem 999 lub 112.
3. Uczestnicy VI Mikołajkowego Turnieju Tenisa Stołowego zobowiązani są do przestrzegania poleceń i procedur wprowadzonych przez Organizatora.
9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników imprezy VI Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego jest
Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin, reprezentowane przez Dyrektora. Dane kontaktowe Administratora: tel. 22 752 68 00, adres e-mail: sekretariat@centrum.izabelin.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł
Maliszewski, adres e-mail: iod@perfectinfo.pl.
3. Dane osobowe uczestników VI Mikołajkowego Turnieju Tenisa Stołowego przetwarzane będą wyłącznie
w celu przeprowadzenia ww. imprezy, na podstawie uprzednio wyrażonej w tym celu zgody (art. 6 ust. 1
lit. a RODO), oraz jej promowania, co stanowi zadanie realizowane w interesie publicznym (art. 6 ust. 1
lit. e RODO).
4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem w zakresie przygotowania, organizacji i przeprowadzenia imprezy VI Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego. Ponadto odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa oraz osoby, które obejrzą transmisję z turnieju.

5. Dane osobowe w postaci wizerunku uczestnika mogą być opublikowane na stronie internetowej i w informacjach medialnych w celu promocji Centrum Kultury Izabelin.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji imprezy VI Mikołajkowy Turniej
Tenisa Stołowego, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikom przysługują uprawnienia do dostępu
do danych osobowych, ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się jako zadanie realizowane w interesie
publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Centrum Kultury Izabelin
danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rejestracji i uczestnictwa w imprezie VI Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
12. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Turniej ma charakter sportowo-rekreacyjny.
2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
3. Organizator zapewnia obsługę medyczną na czas trwania imprezy.
4. Wszyscy uczestnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.
5. Dokonując zgłoszenia, uczestnik potwierdza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w turnieju i nie
ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w imprezie.
6. Za rzeczy zgubione podczas imprezy Organizator nie odpowiada.
7. Organizator oraz Partnerzy wydarzenia zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i wizerunków
uczestników turnieju, materiałów filmowych, wywiadów przedstawiających uczestników – w celach promocyjnych i informacyjnych. Uczestnicy wyrażają zgodę na użycie i publikację ich wizerunków przez
Organizatora i Partnerów.
8. Wszelkie informacje dotyczące turnieju będą zamieszczane na stronie www.centrum.izabelin.pl
oraz na facebookowym profilu Centrum Kultury Izabelin.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

