
W związku z panującą obecnie  sytuacją, która powoduje okoliczności wymagające wprowadzenia szczególnych 
środków i rozwiązań, Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany poszczególnych zapisów niniejszego 
Regulaminu, w zależności od aktualnie obowiązujących przepisów wskazanych na stronach www.gov.pl lub 
innych. O ewentualnych zminach Organizatorzy poinformują na stronie internetowej www.centrumsportu-
zbaszyn.pl 

 

 

REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ZBĄSZYŃ CUP  

W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO WIELKIEGO SZLEMA 

 

CEL ZAWODÓW: 

• Popularyzacja siatkówki plażowej jako sposobu na aktywny wypoczynek 

• Wyłonienie najlepszych zespołów w poszczególnych kategoriach 

• Integracja lokalnego społeczeństwa, zagospodarowanie czasu wolnego, promocja 

zdrowego stylu życia 

• Wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej Gminy Zbąszyń  

• Podniesienie rangi sportu 

• Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do imprez sportowych rangi 

ogólnopolskiej 

• Promowanie i budowanie pozytywnego wizerunku Gminy Zbąszyń 

ORGANIZATOR:  

• PKS MOS Zbąszyń. 

PARTNERZY: 

• Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji 

• WZPS 

• Proskos  

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE: 

• Gmina Zbąszyń 

TERMIN I PROGRAM ZAWODÓW:  

• 18 – 19 czerwca 2022 r. 

• Pierwszy dzień: 

• Mężczyźni – weryfikacja do godziny 9.00 start turnieju godzina 9.30 

• Kobiety - weryfikacja godzina  10.00 start turnieju  godzina 10.30 

• U-13 - weryfikacja godzina 13.45 start turnieju godzina 14.00 
 

• Drugi dzień: 

• Miksty - weryfikacja do godziny 10.00 start turnieju godzina 10.30 

• Zbąszyniacy – weryfikacja godzina  13.00 start turnieju godzina 13.15 
 

TURNIEJE: 

• turniej męski / limit 48 par/  
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• turniej damski / limit 32 par/ 

• turniej mikstów / limit 48 pary/ 

• turniej U-13 dziewcząt / limit 12 par/ 

• turniej U-13 chłopców / limit 12 par/ 

• Zbąszyniacy / limit 12 par/ 

• po wyczerpaniu limitów, istniej możliwość zgłoszeń na listę rezerwową poprzez 
centrumsportu-zbaszyn@wp.pl  z podaniem nazwisk, kategorii i tel. kontaktowego 

MIEJSCE:                         

• Boiska na plaży miejskiej ”Łazienki” w Zbąszyniu, ul. Wypoczynkowa oraz na terenie 

Campingu przy Baszcie ul. Garczyńskich w Zbaszyniu 

UCZESTNICTWO:  

• Każdy uczestnik bierze udział w TURNIEJU na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko    

z tym związane, przyjmując do wiadomości, ze udział w TURNIEJU   wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkami, możliwość 

odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat            

o charkterze majątkowym. Oznacza to, że uczestnik TURNIEJU nie może mieć 

przeciwwskazań medycznych do udziału w rozgrywkach sportowych. Organizator zaleca 

przed rozpoczęciem przygotowań do zawodów  dokonanie stosownych badań 

medycznych lub konsultacji lekarskiej,  w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej. 

• Osoby niepełnoletnie muszą okazać zgodę rodziców/opiekuna prawnego na udział               

w TURNIEJU 

• Zasady obowiązującego regulaminu uczestnicy potwierdzają podpisem w momencie 

odbioru pakietów startowych  

• Obowiązuje weryfikacja uczestników w dniu zawodów 

ZGŁOSZENIA: 

• Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie  rejestracji na portalu napiachu.pl do dnia 10 

czerwca 2022 roku (lub do wyczerpania limitów)  i opłacenie wpisowego w wysokości 100 

zł od pary ( w turnieju U-13 – 40 zł w turnieju  Zbąszyniacy 60 zł)  na konto organizatora: 

NBS Rakoniewice  48 9081 0006 2003 0200 3582 0001  w tytule  opłata za udział w 
Zbąszyń Cup  -z podaniem nazwisk obu nazwisk oraz kategorii 

• Przelew musi być zaksiegowany w ciągu 72 godzin od momentu dokonania zgłoszenia 

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ROZGRYWEK:          

• Ostateczna formuła rozgrywania turnieju zostanie zaprezentowana po zamknięciu 

zapisów 
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PRZEPISY GRY:  

• Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami FIVB dla siatkówki 

plażowej. 

NAGRODY:  

• Dla najlepszych duetów przewidziane są medale oraz nagrody finansowe lub 

rzeczowe 

MEDIA: 

• Proskos  

• napiachu.pl 

• Zbąszyńska Telewizja Kablowa 

INNE: 

•     Organizator zapewnia: koszulkę /top,  w której zawodnik/czka ma obowiązek grać 

podczas TURNIEJU, posiłek, ciepłe i zimne napoje, izotonic oraz opiekę medyczną 

•     Zawodnicy przygotowują się do spotkań poza wydzielonymi boiskami 

•     Za przedmioty pozostawione organizator nie bierze odpowiedzialności 

•      Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność 

•     W związku z zagrożeniem pandemicznym,  uczestnicy TURNIEJU oświadczają, iż 

posiadają wiedzę na temat możliwego zagrożenia oraz zobowiązują się  do 

przestrzegania obowiązujących Rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii, a także do przestrzegania wszystkich zaleceń organizatorów z tym 

związanych 

•     RODO 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 wyraża zgodę na przetwarzanie przez PKS MOS 

Zbąszyń niżej wymienionych danych osobowych:  

         imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, 

w celu udziału w imprezach sportowych organizowanych przez PKS MOS, 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 wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku w postaci 

wykonywania zdjęć indywidualnych oraz grupowych z wizerunkiem i ich zamieszczaniem: 

a) na stronach internetowych  i profilach społecznościowych  

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 informuje Panią / Pana, iż:  

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w  PKS MOS Zbąszyń, ul. Mostowa 10a, 64-360 Zbąszyń 

2. Funkcję Inspektora  Ochrony Danych (IOD) 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 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 profilach społ 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 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 

9. Posiada Pani/Pan prawo do zmiany wyrażonej zgody oraz  prawo do jej wycofania 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie  o czym 

uczestnicy zostaną poinformowani  porzez www.centrumsportu-zbaszyn.pl 

• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania TURNIEJU w związku z wystąpieniem   

stanu zagrożenia  bezpieczeństwa uczestników lub innych obiektywnych  przyczyn 

mających charakter sił wyższych 

•  Siłą wyższą w rozumieniu niniejszego Regulaminu są wszelkie nieprzewidywalne 

sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą 

Organizatora, uniemożliwiające wypełnienie któregokolwiek z zobowiązań 

przewidzianych niniejszym Regulaminem, niewynikające z błędu lub zaniedbania 

Organizatora oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej 

staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu 

powódź, huragan, wichury o nadzwyczajnej sile, trąby powietrzne, trzęsienia ziemi, 

wyjątkowo intensywne i długotrwałe ulewy albo nadzwyczajnych i zewnętrznych 

wydarzeń, którym nie można było zapobiec (takich jak: wojna, restrykcje stanu 

wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, atak terrorystyczny), zagrożenia 

epidemiczne, stany zagrożenia epidemicznego, epidemie oraz stany epidemii, jak 

również nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające 

Organizatorowi wykonanie jego zobowiązań. Ani Organizator ani uczestnicy nie 

odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień niniejszego 

Regulaminu spowodowane siłą wyższą 

• W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduje Organizator 

• Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją z TURNIEJU 

• Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora 

• Życzymy wszystkim dużo dobrych wrażeń oraz osiągnięcia jak najlepszych wyników 

sportowych w duchu  zdrowej rywalizacji na boiskach 
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• WIELKOPOLSKI WIELKI SZLEM 

• Zbąszyń  Cup 2022 wchodzi w skład cyklu Wielkopolski Wielki Szlem, na który 

składają się również Chwiałka Volley oraz Plaża Wrze   

• W roku 2022 turniejem finałowym Wielkopolskiego Wielkiego Szlema będzie Plaża 

Wrze. 

• Do turnieju finałowego może zgłosić się każdy. 

• Prawo do gry w turnieju finałowym Plaża Wrze 2022 zapewnią sobie trzy najwyżej 

sklasyfikowane drużyny w turniejach: Chwiałka Volley  oraz Zbąszyń Cup. 

• Organizatorzy cyklu Wielkopolski Wielki Szlem przewidzieli nagrodę dla najlepszej 

pary w turnieju damskim oraz męskim. Nagroda przysługuje wyłącznie zespołom, 

które zagrają we wszystkich trzech turniejach Wielkopolskiego Wielkiego Szlema.  

• Nagroda dla najlepszej drużyny cyklu zostanie wręczona podczas turnieju Plaża 

Wrze.  

• Najlepsza para zostanie wyłoniona na podstawie miejsc zajmowanych w turniejach 

Wielkopolskiego Wielkiego Szlema, według punktacji:  

•  1 miejsce – 32 pkt.  

•  2 miejsce – 30 pkt.  

• 3 miejsce – 28 pkt.  

• 4 miejsce – 26 pkt.  

• 5-6 miejsce – 23 punkty 

• 7-8 miejsce – 20 punktów 

• 9-12 miejsce – 13 punktów 

• 13-16 miejsce – 5 punktów 

•  każde kolejne miejsce – 1 pkt  

•  do punktacji końcowej całego cyklu zalicza się wszystkie rezultaty drużyny z 

wszystkich rozegranych turniejów,  

•  punkty rankingowe Wielkopolskiego Wielkiego Szlema przyznawane będą dla 

zespołu –  zmiana składu zespołu na kolejny turniej powoduje naliczanie punktów 

na konto nowego zespołu,  

• w przypadku równej liczby punktów o zwycięstwie w rankingu decydować będzie 

wyższa lokata w turnieju finałowym 

•  w przypadku zajęcia tych samych miejsc (5-6, 7-8, 9-12, 13-16) w turnieju 

finałowym pomiędzy zespołami z równą liczbą punktów rozegrany zostanie złoty 

set, który zdecyduje o wygraniu rankingu Wielkopolskiego Wielkiego Szlema. 

 


