
 

Victoriavolley – „Siatkówka z pasją” 

Turniej piłki siatkowej dla młodzieży  

Pawłów, 28 września 2019r. 

REGULAMIN 

1. Cel Turnieju 
a) Popularyzacja piłki siatkowej na terenie gminy Pawłów 

b) Integracja młodzieży gminy Pawłów 

c) Zaprezentowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu 

d) Popularyzacja zdrowej- sportowej rywalizacji 

e) Zachęcenie młodzieży do aktywności fizycznej  

2. Organizator  

Młodzież z grupy Victoriavolley: Karolina Rusin, Izabela Kosmala, Izabela Jasztal, Maria Skrzeczyna, 

Julia Kozieł, Patrycja Lipa, Przemek Bzymek , , Aleksandra Kusiak, Wiktoria Maciąg, Izabela 

Tokarska. 

3. Współorganizatorzy  

Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus  

4. Partner 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pawłowie 

 

5. Termin i miejsce 

Mecze rozgrywane będą w dniu 28 września 2019r. (sobota) od godz. 10:00 na hali sportowej w 

Pawłowie. 

Uczestnictwo: 

a) W Turnieju uczestniczyć mogą uczniowie szkół z terenu gminy Pawłów w wieku od 12-15 lat. 

b) W przypadku zawodniczek/zawodników ,którzy nie mają ukończonych 18 lat obowiązuje 

pisemne oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów zezwalające na uczestnictwo w 

turnieju. 

c) Drużyny mają składać się z 7 osób (6+rezerwa) 

d)  Drużyny tylko  damskie , dopuszcza się udział jedynie dwóch zawodników męskich w każdej 

drużynie. 

6. Zgłoszenia 



a) Zgłoszenia drużyny należy wysłać drogą elektroniczną na email:  Ma_nia@onet.pl   w razie 

pytań kontakt  telefoniczny Maria Skrzeczyna: 694-892-104 lub w formie pisemnej – na karcie 

zgłoszenia (Załącznik do Regulaminu) wraz ze zgodami rodziców (dla osób poniżej 18 roku 

życia) do dnia 12 września 2018r. (Bądź w dniu zawodów).  

b) W przypadku braku kompletu dokumentów zgłoszenie nie zostanie przyjęte. 

c) Karta zgłoszenia oraz zgoda rodziców dostępna jest na stronie 

https://www.facebook.com/maniadzialaniapawlow/ 

7. Nagrody  
a) Drużyny ,które zajmą w rundzie finałowej od I do III miejsca otrzymają Puchary. 

b) Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

c) Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal. 

d) Z każdej drużyny zostanie wybrany najlepszy zawodnik ,który otrzyma dyplom i drobny 

upominek. 

8. Przepisy gry 
a) System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn i zostanie podany na 

rozpoczęciu turnieju. 

b) Obowiązuje obuwie sportowe czyste, nie używane na zewnątrz. 

c) Zmiany na boisku. Ilość zmian nie ograniczona. 

d) Gra do dwóch zwycięskich setów. Sety do 20 punktów( z dwoma punktami przewagi). Tie- 

break do 10 punktów. 

e) Decyzje sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne i nie podlegają 

dyskusji. 

f) Zawodniczka ,która rozegrała mecz w danej drużynie , jedno spotkanie ,nie może grać w 

innym zespole. 

g) Mecz zostanie zakwalifikowany jako walkower, jeżeli:  

• Drużyna posiada skład 4- lub mniej osobowy 

• Drużyna nie stawi się na mecz 

• W drużynie będzie grała nieuprawniona zawodniczka 

h) Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami obowiązującymi w piłce siatkowej. 

9. Pozostałe Postanowienia 
a) Podczas weryfikacji przed turniejem członkinie drużyn mają obowiązek okazać dokument 

tożsamości. Niepełnoletni uczestnicy muszą dostarczyć dodatkowo zgodę rodzica lub 

opiekuna prawnego na udział w zawodach (Załącznik do Regulaminu ) 

b) Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu. 

c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników oraz za urazy i 

kontuzje powstałe w trakcie trwania turnieju . 

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia zawodników 

od wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży. 

e) Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 

f) W sprawie rozgrywek można kontaktować się za pomocą poczty e-mail 

izabelajasztal@onet.pl lub telefonicznie 508-567-643 

g) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych, o których zainteresowani będą 

informowani telefonicznie i za pomocą strony  

https://www.facebook.com/maniadzialaniapawlow/ 
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób 

uczestniczących w Turnieju Piłki Siatkowej „Siatkówka Pasja i 

Nauczycielka” 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

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 95/56/WE 

(dalej jako: „RODO”), informujemy Państwa o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Państwa dane 

osobowe (dalej jako: „Dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną 

Danych. 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Danych i z kim można się kontaktować? 

Administratorem Państwa Danych jest Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus z którą można się 

skontaktować: pisemnie, kierując korespondencję na adres: Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus, 

Pawłów 45, 27-225 Pawłów, telefonicznie, pod numerem: 41 272 16 14 wew. 140, e-mailowo, pod 

adresem: kontakt@sgpp.org.pl  

2. Dlaczego przetwarzamy Państwa Dane, na jakiej podstawie prawnej i jaki jest cel ich 

przetwarzania? Przetwarzamy Państwa Dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami 

w zakresie ochrony danych osobowych. Przetwarzanie Pani/Pana Danych odbywać będzie się: a. W 

celu wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) Dane są przetwarzane 

w celu przeprowadzenia wydarzenia sportowego pn. Turniej Piłki Siatkowej „Siatkówka Pasja i 

Nauczycielka „ oraz działań związanych z zapisami oraz publikacją wyników. b. Do celów wynikających 

z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stowarzyszenie lub stronę trzecią (art. 6 ust. 

1 lit f RODO) Przetwarzamy Państwa dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów 

własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują: wewnętrzne cele administracyjne 

Stowarzyszenia, dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami. c. W oparciu o Pani/Pana 

wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) Jeśli wyraził (-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Danych w 

określonych celach (np. przesyłanie danych w ramach zapisów na bieg. Stowarzyszenie jest 

uprawniona do przetwarzania tych Danych na podstawie takiej zgody. Zgoda może zostać wycofana 

w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Danych 

do czasu wycofania zgody.  

3. Komu możemy przekazywać Dane? Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu 

dokonania elektronicznych zapisów oraz wyselekcjonowania zwycięzców w związku z realizacja 

projektu „Siatkówka Pasja i Nauczycielka” , w oparciu o zgodę lub dla celów wynikających z prawnie 



uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej. Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus 

Pawłów 45, 27-225 Pawłów tel. 41 272 18 78, kom. 785 690 596 e-mail: biuro@sgpp.org.pl 

http://www.sgpp.org.pl Odbiorcami Państwa danych mogą być w szczególności: upoważnieni 

członkowie Stowarzyszenia, w tym również osoby upoważnione wykonujące pracę i/lub usługi w 

imieniu i na rzecz Stowarzyszenia oraz inne podmioty ustawowo upoważnione do odbioru Państwa 

danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Dostęp do Danych jest przekazywany do tych 

odbiorców danych, którzy potrzebują przedmiotowych danych celem realizacji zobowiązań 

umownych oraz prawnych. 

 4. Czy Państwa Dane zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)? Państwa 

Dane nie będą przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej (dalej jako: „Państwa 

trzecie”). Jakiekolwiek przekazanie danych do państwa trzeciego będzie mogło mieć miejsce po 

uzyskaniu od Pani/Pana odpowiedniej zgody. 

 5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane? Dane będą przetwarzane przez 

okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, tj.:  w zakresie w jakim jest to 

niezbędne dla realizacji wydarzenia sportowego pn. Turniej Piłki Siatkowej „Siatkówka Pasja i 

Nauczycielka”w zakresie przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę niezwłocznie po zgłoszeniu 

przez• Państwo żądania usunięcia danych;  przez okres wymagany dla realizacji ewentualnych 

roszczeń.•  

6. Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione? Mają Państwo prawo 

do:  żądania dostępu do swoich danych, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia• 

przetwarzania lub do ich usunięcia;  w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, 

ma Państwo prawo – w• dowolnym momencie - do wycofania udzielonej wcześniej zgody na 

przetwarzanie danych. Z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;  

żądania przeniesienia danych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub• 

przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od Stowarzyszenia i 

Państwa danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie nie dotyczy 

danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;  wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes• Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku 

uznania, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO. Ponadto mają Państwo prawo 

wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych:  z przyczyn związanych z 

Pani/Pan szczególną sytuacją, gdy Stowarzyszenie przetwarza dane• do celów wynikających z 

prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania. Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus Pawłów 

45, 27-225 Pawłów tel. 41 272 18 78, kom. 785 690 596 e-mail: biuro@sgpp.org.pl 

http://www.sgpp.org.pl Stowarzyszenie realizując Państwa prawa może zażądać dodatkowych 

informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.  

7. Czy ma Pani/Pan obowiązek dostarczyć Dane? W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa 

danych jest niezbędne w celu udziału w wydarzeniu sportowym pn. Turniej Piłki Siatkowej „ 

Siatkówka Pasja i Nauczycielka” . Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do 

udziału w wydarzeniu sportowym. Konsekwencją niepodania przedmiotowych danych będzie 

skutkowała brakiem możliwości udziału.  



8. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania? Nie 

stosujemy żadnych w pełni zautomatyzowanych procesów decyzyjnych, w tym opartych na 

profilowaniu dla ustanawiania i bieżącej obsługi wydarzenia sportowego pn. Turniej Piłki Siatkowej 

„Siatkówka Pasja i Nauczycielka”.  W przypadku, gdy będziemy realizować działania w indywidualnych 

przypadkach przy użyciu powyższych procedur, każdorazowo zostaną Państwo o tym fakcie 

poinformowani, gdy będzie to wymagane przez przepisy prawa. 


