
  

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET/MĘŻCZYZN 

O PUCHAR MARKA WOJTASA, WÓJTA GMINY PAWŁÓW 

PAWŁÓW, 15.03.2020 R. 

1. Cel Turnieju 
a. popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców gminy Pawłów 

b. integracja środowiska  

c. zaprezentowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu 

d. popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji 

 

2. Organizator 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie, Pawłów 45, 27-225 Pawłów 

 

3. Współorganizator 
Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus, Pawłów 45, 27-225 Pawłów 

 

4. Termin i miejsce 

Turniej odbędzie się w dniu 15 marca 2020 r. (niedziela): 

- o godz. 8:00 Turniej Kobiecy 

- o godz. ok. 12:00 Turniej Mężczyzn (szczegółową godzinę podamy bezpośrednio przed 

Turniejem) 

na hali sportowej w Pawłowie.  

 

5. Uczestnictwo 
a. W Turnieju uczestniczyć mieszkańcy gminy Pawłów oraz osoby z poza terenu gminy 

Pawłów, z tym że w jednej drużynie może grać maksymalnie dwie osoby spoza terenu 

gminy Pawłów. 

b. W Turnieju mogą brać udział osoby niepełnoletnie, lecz w ich przypadku wymagana 

jest zgoda rodzica – wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.  

c. Drużyna składa się z minimum 6 osób: 

• w przypadku drużyny damskiej – minimum 6 kobiet,  

• w przypadku drużyny męskiej – minimum 6 mężczyzn. 

 

6. Zgłoszenia 
a. Zgłoszenie drużyny należy dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy 

w Pawłowie w formie pisemnej – na karcie zgłoszenia (Załącznik Nr 1 do Regulaminu) 

do dnia 6 marca 2020 r. 

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

c. Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie www.pawlow.pl oraz www.sgpp.org.pl 

 

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

b. Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 



  

8. Przepisy gry: 
a. Turniej prowadzony będzie osobno dla drużyn damskich i osobno dla drużyn męskich. 

b. System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn i zostanie podany na 

stronach internetowych organizatorów przed rozpoczęciem Turnieju. 

c. Obowiązuje obuwie sportowe czyste, nie używane na zewnątrz. 

d. Zmiany hokejowe. Ilość zmian nie ograniczona. 

e. Gra do dwóch zwycięskich setów. Sety do 25 punktów (z dwoma punktami przewagi). 

Tie-break do 15 punktów. 

f. Decyzje sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne i nie 

podlegają dyskusji. 

g. Zawodnik, który rozegrał mecz w danej drużynie jedno spotkanie nie może grać  

innym zespole. 

h. Mecz zostanie zakwalifikowany jako walkower, jeżeli: 

• drużyna posiada skład 4- lub mniej osobowy, 

• drużyna nie stawi się na mecz 

• w drużynie grał nieuprawniony zawodnik 

i. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami obowiązującymi w piłce siatkowej. 

 

9. Pozostałe postanowienia 
a. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu 

b. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników oraz za urazy  

i kontuzje powstałe w trakcie trwania turnieju 

c. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia 

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

d. Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia na terenie hali sportowej w Pawłowie. 

e. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora, 

f. W sprawie rozgrywek można kontaktować się z Panem Czesławem Rybką tel. 

511 280 574 lub Piotrem Majem tel. 505 678 692.  

g. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych, o których 

zainteresowani będą informowani telefonicznie lub za pomocą strony 

www.pawlow.pl oraz www.sgpp.org.pl 

  



  

Załącznik nr 1 

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET/MĘŻCZYZN 

O PUCHAR MARKA WOJTASA, WÓJTA GMINY PAWŁÓW 

PAWŁÓW, 15 MARCA 2020 R. 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

☐ DRUŻYNA DAMSKA ☐ DRUŻYNA MĘSKA 

 

NAZWA ZESPOŁU:   …………………………………………………………………………………… 

KAPITAN:    …………………………………………………………………………………… 
(os. odpowiedzialna za drużynę) 

NR TELEFONU (kapitana): …………………………………………………………………………………… 

Ja niżej podpisany oświadczam, że: 

• zapoznałem się z regulaminem, spełniam jego wymogi, przyjmuję go bez zastrzeżeń oraz zobowiązuję 

się do jego przestrzegania 

• biorę udział w rozgrywkach Turnieju Piłki Siatkowej na własną odpowiedzialność oraz zostałem 

poinformowany i przyjmuję do wiadomości, iż Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej, 

cywilnej i moralnej za udział w rozgrywkach oraz wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki 

wypadków w czasie gry każdego z zawodników 

• zostałem poinformowany, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne 

uczestników poniesione podczas trwania rozgrywek 

• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie dobrowolnie tj. 

imienia i nazwiska, daty urodzenia, nr telefonu oraz miejsca zamieszkania oraz mojego wizerunku do 

celów organizacyjnych i promocyjnych w trakcie turnieju i po jego zakończeniu 

• dane podane przeze mnie są zgodne z prawdą. 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Miejscowość 
zamieszkania 

Podpis 
zawodnika 

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

Oświadczam, iż ww. zawodnicy są mi znani i złożyli podpisy osobiście. 

……………………………………………………. 
(podpis kapitana drużyny) 



  

Załącznik nr 2  

ZGODA RODZICÓW 
(wypełniają tylko osoby poniżej 18 roku życia) 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………… 
        (imię i nazwisko dziecka) 

PESEL DZIECKA ………………………………………………………………………………………………… 

na udział w Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet/Mężczyzn o Puchar Marka 

Wojtasa - Wójta Gminy Pawłów, który odbędzie się w dniu 15 marca 2020 r. w 

hali sportowej w Pawłowie. 

Ponadto:  

• biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane przez moje 

dziecko 

• oświadczam, że stan mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w tym turnieju 

• w razie wystąpienia nagłej konieczności wyrażam zgodę na przeprowadzenie 

niezbędnych zabiegów medycznych ratujących zdrowie lub życie mojego dziecka 

• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich oraz dziecka danych osobowych, podanych 

przeze mnie dobrowolnie tj. imienia i nazwiska, daty urodzenia, nr telefonu, miejsca 

zamieszkania oraz dziecka wizerunku do celów organizacyjnych i promocyjnych w 

trakcie turnieju i po jego zakończeniu 

 

…………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica 

…………………………………………………………………… 

Adres 

…………………………………………………………………… 

Nr telefonu 

…………………………………………………………………… 

Czytelny podpis rodzica 

  



  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA  

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej: 

„Rozporządzenie”) informujemy, iż będą przysługiwały określone poniżej prawa związane z 

przetwarzaniem przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie, danych osobowych. 

 

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Pawłowie, Pawłów 45, 27-225 Pawłów. 

2. Telefoniczny kontakt 41 272 18 78 lub adres e-mail: kultura@pawlow.pl 

3. Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, miejscowość, 

telefon, wizerunek.  

4. Dane osobowe gromadzone są podczas rejestracji uczestnika na Turniej oraz w trakcie jego 

trwania.  

5. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Pawłowie przetwarza dane osobowe w następujących celach: 

 

• umieszczenia danych systemie uczestników Turnieju; 

• przygotowania i wydrukowania harmonogramu rozgrywek; 

• rozwieszenia harmonogramów w Hali Sportowej w Pawłowie i na stronach internetowych 

Organizatorów, mediach społecznościowych; 

• umieszczenia list z wynikami Turnieju na stronie internetowej https://goksir.pawlow.pl, 

https://pawlow.pl oraz https://sgpp.org.pl, publikacjach prasowych, publikacjach w mediach 

społecznościowych; 

• umieszczenia danych na listach osób do dekoracji pucharowej; 

• udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów; 

 

6. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Gminny 

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie, przez który rozumieć należy organizację 

wydarzenia.  

7. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, dane osobowe 

mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 

 

Odbiorcami danych mogą być: 

 

• Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie; 

• współorganizatorzy Turnieju oraz partnerzy Turnieju; 

• członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia Gmina Pawłów Plus; 

• firmy i kierowcy pojazdów współpracujących z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Pawłowie przy organizacji Turnieju; 



  

• pozostali uczestnicy Turnieju oraz kibice; 

• użytkownicy stron internetowych https://goksir.pawlow.pl, https://pawlow.pl oraz 

https://sgpp.org.pl, 

• użytkownicy fanpage’ów Facebook organizatora, współorganizatorów i partnerów Turnieju. 

 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 5 

celów, w stosunku do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 5 lit. a, do czasu 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie profilowania. 

10. W związku z przetwarzaniem przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie 

danych osobowych, przysługuje: 

 

• prawo dostępu do treści danych; 

• prawo do sprostowania danych; 

• prawo do usunięcia danych; 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

 

11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Pawłowie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w Turnieju.  

13. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie nie będzie przekazywać danych 

osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) 

lub do organizacji międzynarodowych. 

14. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Gminny Ośrodek 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych   

Maciejem Bidzińskim, e-mail: kultura@pawlow.pl. 

 


