REGULAMIN
15.TURNIEJU PIŁKARSKICH TRÓJEK RODZINNYCH
1. Cel:







Propagowanie aktywnego wypoczynku.
Integracja rodzin.
Promocja ZS-1 w Zbąszyniu
Wyłonienie najlepszych zespołów rodzinnych.
Popularyzacja halowej piłki nożnej w środowisku lokalnym.

2. Organizatorzy:
 Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.
 Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPUS” przy Zespole Szkół nr 1 im
Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu.
3. Termin i miejsce :
Turniej odbędzie się w hali sportowej „Zbąszynianka” przy ul. Mostowej 10 a
w Zbąszyniu w dniu 21.03.2020 roku (sobota) o godzinie 9.30
4. Uczestnictwo :
 Prawo udziału w turnieju mają drużyny, w których skład wchodzą osoby ze sobą
spokrewnione - rodziny ( rodzice, dzieci, dziadkowie, rodzeństwo, wujowie,
kuzynowie, zięciowie, szwagrowie, siostrzeńcy, bratankowie itp.).
 Pokrewieństwo ustala się w stosunku do osoby zgłaszającej rodzinę (tzw. „głowy
rodziny").
 Drużyny liczą maksymalnie 5 zawodników, 3 na boisku + 2 rezerwowych.
 Kapitanowie zespołów wnoszą wpisowe w wysokości 35 zł od zespołu za cały
turniej.
5. Sposób przeprowadzenia :
 Turniej zostanie przeprowadzony w dwóch grupach:
zaawansowanej i niezaawansowanej
UWAGA ! W grupie niezaawansowanej podczas całego meczu na boisku
musi grać co najmniej jeden zawodnik w urodzony w roku 2007 lub później.
 Boisko o wymiarach ok. 24 m x 12 m. Bramki od unihokeja (turniejowe).
 System rozgrywek oraz czas gry zostanie ustalony przed rozpoczęciem turnieju
 w zależności od ilości zgłoszeń.
6. Postanowienia regulaminowe turnieju :
 Zmiany zawodników tzw. hokejowe.
 Gra bez spalonego.
 Rzut karny z odległości 14 m do pustej bramki.
 Obowiązuje zakaz wykonywania wślizgów.
 Faule akumulowane - każdy 5 faul zespołu oraz kolejny faul powoduje

podyktowanie rzutu karnego.
 Wyznaczone będzie specjalne pole bramkowe, w którym nie wolno bronić.
 Za grę brutalną sędziowie karać będą wykluczeniami z gry:
- żółta kartka - 2 minuty kary, możliwy wcześniejszy powrót na boisko po
utracie bramki przez własny zespół,
- czerwona kartka - wykluczenie z gry do końca meczu, osłabienie zespołu
przez okres 2 minut,
- za szczególnie niesportowe zachowanie, zawodnik może zostać ukarany
dyskwalifikacją z turnieju.
7. Punktacja :
O kolejności zajętych miejsc, w przypadku rozgrywek w grupach decyduje :
1. większa liczba zdobytych dużych punktów,
2. wynik bezpośredniego spotkania,
3. lepsza różnica bramek,
4. większa liczba zdobytych bramek,
5. rzuty karne.
8. Nagrody :
 Za zajecie I miejsca w obu grupach puchar dla zespołu.
 Za zajęcie miejsc od I do III w obu grupach zawodnicy otrzymują medale i drobne
upominki.
 Pozostałe zespoły otrzymają dyplomy za udział w turnieju.
9. Zgłoszenia :
 W nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.03.2020 r. (poniedziałek) w hali sportowej
„Zbąszynianka” wraz z wpisowym.
 Na piśmie z imiennym wykazem zawodników, stopniem pokrewieństwa
należy przedłożyć organizatorowi najpóźniej do godziny 9.00 w dniu rozgrywania
turnieju.
10. Postanowienia końcowe:
 W 15 edycji przewidywany jest konkurs z nagrodami na najlepiej dopingującą swojej
rodzinie grupę kibiców. Regulamin stanowi załącznik nr 1.
 Obsługę sędziowską, techniczną oraz sprzęt do gry zapewnia organizator.
 Wszystkich zawodników obowiązuje zmienne obuwie sportowe o jasnej lub
kauczukowej podeszwie.
 Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
 Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
 Za przedmioty pozostawione w szatniach organizatorzy nie biorą odpowiedzialności.
 Organizatorzy przewidują skromny poczęstunek dla uczestników.
 Uczestnik 15.Turnieju Piłkarskich Trójek Rodzinnych lub rodzic/opiekun prawny
osoby niepełnoletniej oświadcza, że zapoznał/a się z treścią regulaminu 15.Turnieju
Piłkarskich Trójek Rodzinnych oraz oświadcza, że na podstawie art. 6 ust. 1a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) uczestnik zawodów wyraża zgodę na
przetwarzanie przez Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Zbąszyniu
niżej wymienionych danych osobowych:
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub pobytu, numer telefonu,
w celu udziału w imprezach sportowych organizowanych przez ZCSTiR w
Zbąszyniu, a także w celach promocyjnych i informacyjnych o organizowanych
wydarzeniach.
Na podstawie art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu
takich
danych
oraz
uchylenia
dyrektywy
95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie
wizerunku w postaci wykonywania zdjęć indywidualnych oraz grupowych z
wizerunkiem i ich zamieszczaniem:
a) na stronach internetowych i profilach facebook prowadzonych przez ZCSTiR
w Zbąszyniu ( profil ZCSTiR ),
b) publikacji prasowej wizerunku w gazetach,
c) przekazach telewizyjnych.
Na podstawie art. 12-22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Administrator
Danych Osobowych (Dyrektor Zbąszyńskiego Centrum Sportu, Turystyki
i Rekreacji) informuje Panią / Pana, iż:
1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Zbąszyńskim Centrum Sportu,
Turystyki i Rekreacji w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10a, 64-360 Zbąszyń.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD)w ZCSTiR w Zbąszyniu pełni
Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) w ZCSTiR w Zbąszyniu pełni Maciej
Ziegler, kontakt telefoniczny: 68 3866 009, mail: m.ziegler@zbaszyn.pl lub
pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Celem przetwarzania Pani /Pana danych osobowych jest Pani/Pana jest
zapewnienie sprawnej organizacji imprezy sportowej w której będzie Pani / Pan
uczestniczył.
4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane w ZCSTiR w Zbąszyniu przez
okres nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania (20 lat)
licząc od dnia zakończenia imprezy w której Pani/Pan uczestniczył.
5. Pani / Pana dane osobowe i wizerunek są udostępniane - na stronie
centrumsportu-zbaszyn.pl oraz prowadzonych przez ZCSTiR profilach facebook
(profil ZCSTiR)*oraz w przekazach telewizyjnych, internetowych oraz w prasie.
6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych.
7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem udziału Pani/Pana
w imprezie sportowej w której będzie Pani/Pan uczestniczył.
8. Posiada Pani/Pan prawo do: a) żądania od Administratora - Dyrektora ZCSTIR w
Zbąszyniu - dostępu do swoich danych osobowych, b) prawo do sprostowania
danych, c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), d)
prawo ograniczenia przetwarzania, e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, f) prawo do przenoszenia danych, g) prawo do tego, by nie
podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Uczestnik 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 niniejszego regulamin
oraz rozstrzygania kwestii spornych nie objętych regulaminem.
 Życzymy wszystkim zespołom osiągnięcia jak najlepszych wyników sportowych
w duchu zdrowej rywalizacji na boisku.

