
 

REGULAMIN 

TURNIEJU UNIHOKEJA  

ZBĄSZYŃ CUP 2018  
1. Cel imprezy: 
 Popularyzacja unihokeja, 

 Umożliwienie czynnego wypoczynku oraz wzmacnianie zdrowia i kondycji 

uczestników, 

 Integracja środowiska unihokejowego w Polsce. 

 

2. Organizator: 
 Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji 

 Powiatowy Klub Sportowy MOS Zbąszyń 

 

3. Termin i miejsce: 
 12-13.05.2018 hala sportowa Zbąszynianka 

 

4. Uczestnictwo: 
 Turniej rozegrany zostaną w jednej kategorii. 

 Drużyny liczą maksymalnie 12 zawodników w tym minimum dwie kobiety, na 

boisku drużyny występują w składach 6 osobowych (bramkarz + 5 zawodników 

z pola gry), podczas gry na boisku w danej drużynie musi przebywać minimum 

jedna kobieta. 

 Zawodników poszczególnych drużyn obowiązują jednolite stroje sportowe 

opatrzone numerami na koszulkach oraz obuwie sportowe o jasnej, miękkiej i 

czystej podeszwie, 

 Zawodnicy niepełnoletni muszę mieć pisemną zgodę rodziców na udział w 

zawodach, którą przedkładają organizatorom przed rozpoczęciem imprezy, 

 Zawodnicy muszą wypełnić oświadczenie o ochronie danych osobowych,  

 Organizator zapewnia miejsce noclegowe dla zawodników: „Camping przy 

baszcie” w cenie 30,00 od osoby (domki kampingowe) 

 Organizator przygotuje dla uczestników ognisko integracyjne po zakończeniu 

pierwszego dnia turnieju: „Camping przy Baszcie” (zapewniamy drobną 

przekąskę) 

 

 

5. Sposób przeprowadzenia turnieju: 
 System rozegrania turnieju uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów do 

zawodów i podany zostanie po 1 maja 2018r. 

 Proponuje się rozegranie w sobotę fazy grupowej a w niedzielę play-off 

 Każdy z zespołów musi wyznaczyć osobę do sędziowania innych spotkań w 

momencie nierozgrywania meczy przez swoją drużynę, harmonogram 

sędziowania zostanie podany po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń. 

 

 

7. Punktacja: 
 Za mecz wygrany – 2 punkty, 



 Za remis  – 1 punkt, 

 Za mecz przegrany – 0 punktów, 

 

8. Nagrody: 
 zawodnicy zespołów, które zajmą miejsca od I do III otrzymają pamiątkowe 

medale. 

 

9. Finansowanie: 
 wpisowe do turnieju: 100,00 PLN od zespołu  

 

10. Zgłoszenia: 
 Zgłoszenia przez formularz internetowy do 30.04.2018 

 Istnieje obowiązek używania polskich nazw zespołów. Nazwy nie mogą być 

obraźliwe ani stanowić słów uważanych za nieparlamentarne, 

 

11. Uwagi końcowe: 

 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia 

zawodników oraz za urazy i kontuzje powstałe w trakcie trwania imprezy, 

 Ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków we 

własnym zakresie, 
 Uczestnik turnieju unihokeja „Zbąszyń Cup” 2018 lub rodzic/opiekun prawny 

osoby niepełnoletniej oświadcza, że zapoznał/a się z treścią regulaminu 

turnieju unihokeja „Zbąszyń Cup” 2018 oraz oświadcza, że zgodnie z art. 23 

ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. 

zm) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych 

– Dyrektora Zbąszyńskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji - danych 

osobowych dla celów organizacyjnych realizowanych przez ZCSTiR zadań 

statutowych tj. organizacja imprez sportowych. Jednocześnie wyraża zgodę na 

przetwarzanie wizerunku przez Administratora Danych Osobowych, w postaci 

upubliczniania wizerunku na tablicach informacyjnych, na zdjęciach,  

w przekazach telewizyjnych i internetowych oraz w prasie. Zgodnie z art. 24, 

ust. 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 922 z 

późn. zm) Administrator Danych Osobowych informuje, że przetwarza ich 

dane osobowe w siedzibie Zbąszyńskiego Centrum Sportu, Turystki  

i Rekreacji, ul. Mostowa 10a, 64-360 Zbąszyń w celu organizacji  

i przeprowadzenia turnieju unihokeja „Zbąszyń Cup” 2018.  Uczestnik turnieju 

lub rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej oświadcza, iż został/a 

pouczony/a należycie o przysługujących uprawnieniach w zakresie możliwości 

wglądu do gromadzonych danych osobowych oraz o możliwości ich 

uzupełniania oraz żądania sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są 

niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu 

oraz rozstrzygania kwestii spornych nieobjętych niniejszym regulaminem 

                                                                            


