REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
„Wakacje na Orliku 2018”
CEL TURNIEJU:
Popularyzacja piłki nożnej i umożliwienie udziału w atrakcyjnej formie czynnego wypoczynku
i sportowej rywalizacji w czasie wolnym od zajęć szkolnych.
ORGANIZATOR:
Organizatorem turnieju piłki nożnej są Lokalni Animatorzy Sportu w Zalewie przy współpracy
z Gminą Zalewo.
UCZESTNICTWO :
1. Termin i miejsce turnieju: 23.06.2018r. rozpoczęcie godzina 10:00 - Moje boisko „Orlik
2012”, ul. Targowa 5, 14-230 Zalewo.
2. Podstawą uczestnictwa w turnieju jest zgłoszenie drużyny z oznaczonym składem
i kapitanem (zgłoszenie stanowi załącznik nr 1 do regulaminu).
3. Zawodnicy muszą obowiązkowo mieć zgodę rodzica lub opiekuna na udział
w turnieju, zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu.
4. Zgłoszenia uczestnictwa będą przyjmowane u animatorów Boiska ORLIK w Zalewie do dnia
turnieju do godziny 9:50.
5. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu
i przepisów gry w turnieju.
6. Drużyna musi posiadać kapitana, który będzie reprezentował drużynę oraz wyjaśniał
wszelkie sprawy sporne.
7. Podczas turnieju zabrania się używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych
korkach oraz kolców, butów na twardej podeszwie .
8. Organizator nie zapewnia transportu drużyn.
9. Regulamin i druki do pobrania zostały umieszczone na stronie www.zalewo.pl w zakładce
Boisko Orlik.
DRUŻYNY :
1.
2.
3.
4.

Kategoria wiekowa – od 13 do 16 roku życia.
Drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodników.
Na boisku grają 6 – osobowe drużyny (5 w polu + bramkarz), ilość zmian nieograniczona.
Organizator zapewnia kolorowe znaczniki dla jednej z drużyn grających na boisku w celu
łatwiejszego rozróżnienia.
5. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z turnieju lub
walkower. Karę orzeka sędzia.
SYSTEM ROZGRYWEK :
1. Drużyny rywalizują systemem grupowym.
2. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt, za przegraną 0 pkt. O kolejności
miejsc decyduje:
1) Większa ilość zdobytych punktów,
2) Wynik bezpośredniego spotkania,
3) Lepsza różnica bramek między zainteresowanymi,
4) Lepsza różnica bramek z całego turnieju,
5) Przy dalszym braku rozstrzygnięcia decydują rzuty karne między zainteresowanymi
drużynami.
3. Półfinały rozgrywają zwycięzcy grup aż do rozstrzygnięcia (dogrywka, rzuty karne).
Wygrane drużyny z tych meczy grają o 1 miejsce, natomiast przegrane o 3.
4. Mecze o 1 i 3 miejsce gra się aż do momentu rozstrzygnięcia.

PRZEPISY GRY :
czas gry : 2 x 7 minut, 3 minuty przerwy. Dopuszcza się możliwość zmiany po ustaleniu z
kapitanami drużyn przed rozpoczęciem zawodów,
 w fazie pucharowej w przypadku remisu dogrywka 2 x 5 minut bez przerwy. Jeśli
dogrywka nie wyłoni zwycięzcy następuje seria rzutów karnych (5 strzałów),
 bramkarz po aucie bramkowym wybija piłkę nogą w obrębie swojego pola bramkowego,
 turniej zostanie rozegrany piłką nr 5,
 nie obowiązuje przepis o spalonym.
Podczas turnieju obowiązują aktualne przepisy PZPN z wyjątkami:
 zawodników nie obowiązuje limit zmian w danym meczu,
 za grę faul obowiązują kary minutowe,
 za zachowanie niegodne sportowca sędzia zawodów ma prawo usunąć zawodnika z
boiska.


NAGRODY:
Pierwsze 3 drużyny otrzymują puchary.
Każda drużyna otrzymuje dyplom uczestnictwa w turnieju.
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT.OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników turnieju jest Burmistrz Zalewa,
ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewie.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Monika Taciak email: iodo@zalewo.pl adres do
korespondencji: Urząd Miejski w Zalewie, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres 5 lat w celach i zakresie
niezbędnym dla organizacji, przeprowadzenia i promocji turnieju, wyłonienia zwycięzców
i odbioru nagród.
4. Dane osobowe uczestników turnieju będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (OJ L119, 4.5.2016,
p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997,
nr 133, poz.883 z późn. zm., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia
stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
5. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
6. Podstawę przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz
art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału
w turnieju stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
– dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
7. Uczestnikom turnieju przysługuje prawo do:
a. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
f. prawo do przenoszenia danych,
g. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
co uniemożliwi jednak udział w turnieju. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
h. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich
danych przez Administratora.

8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w związku z udziałem
w turnieju obejmuje także:
a. przechowywanie przez Administratora oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych
do udziału w turnieju,
b. publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje
– w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie informacja o turnieju.
c. publikację imienia i nazwiska uczestnika, jego wieku, nazwą klubu lub miejscowości, w
której zamieszkuje, na liście startowej turnieju oraz w wynikach zawodów publikowanych
w Internecie i w miejscu rozgrywania turnieju.
d. publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane
lub rozpowszechniane będą informacje o turnieju.
9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz
ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w turnieju.
10.
Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie
turnieju oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku osoby
niepełnoletniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych musi wyrazić osoba sprawująca
władzę rodzicielską lub opiekun prawny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
2. Organizator zapewnia pierwszą pomoc przy drobnych urazach powstałych w czasie gry,
natomiast nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i obrażenia powstałe
w trakcie turnieju.
3. Zawodnicy uczestniczący w turnieju są objęci ochroną ubezpieczeniową w zakresie
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na warunkach
określonych umową ubezpieczeniową jaką związane jest Warmińsko-Mazurskie
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Olsztynie z profesjonalnym towarzystwem
ubezpieczeniowym.
4. Podczas gry zabrania się noszenia zegarków, łańcuszków i innych ozdób. Każdy
zawodnik uczestniczy w meczach na własną odpowiedzialność.
5. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument
potwierdzający ich tożsamość.
6. Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed lub w przerwie meczu, ma obowiązek
sprawdzenia tożsamości osób znajdujących się w protokole zawodów. Po zakończeniu
spotkania wszelkie wnioski i protesty drużyn nie będą weryfikowane. W przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości w zapisie, organizator ma prawo nałożenia kary.
7. O wszelkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów oraz organizator.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek w razie zmiany ilości
drużyn.
9. Organizator zastrzega, że w sytuacji ekstremalnej MA PRAWO do własnej interpretacji
zaistniałego zdarzenia, włącznie za zmianą regulaminu (za „sytuacje ekstremalną” uważa
się sytuację sporną, której regulamin nie uwzględnił).
10. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator turnieju.
11. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów Animatorów:
Jarosław Frygier – 730 000 062, Tomasz Majewski – 692 575 880.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZGŁOSZENIE
UCZESTNIKÓW NA TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

„Wakacje na Orliku 2018”

..................................................................................................................................
(nazwa zespołu)

Kapitanem drużyny jest
………………………………………………….………….

Lp.

Imię i nazwisko zawodnika

Data urodzenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(w załączaniu zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w turnieju)

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zalewo, dnia …………………….. 2018r.

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
NA UDZIAŁ DZIECKA W TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

„Wakacje na Orliku 2018”

Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na udział dziecka:
……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka, wiek)
w turnieju piłki nożnej organizowanym dnia 23 czerwca 2018r. na Boisku ORLIK w Zalewie.
Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwskazań do udziału dziecka w w/w turnieju oraz
zobowiązuję się do odbioru dziecka z miejsca turnieju w przypadku powstania u niego kontuzji
(telefon kontaktowy …………………………………).
Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku oraz danych (tj. imię i nazwisko,
data urodzenia) dziecka w celach informacyjnych o turnieju.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem turnieju, w tym z klauzulą informacyjną
dot. ochrony danych osobowych.
Powyższe potwierdzam czytelnym podpisem.

…………………………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

