REGULAMIN
„III Turniej
OD SANDOMIERZA DO NBA 2”

Sandomierz 16.12. 2018 r.

Turniej realizowany jest w ramach Budżetu
Obywatelskiego na rok 2018
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Założenia organizacyjne:
1. ORGANIZATOR


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu



Urząd Miejski w Sandomierzu

2. CEL


Umożliwienie aktywnego wypoczynku po nauce i pracy



Popularyzacja koszykówki w wydaniu rekreacyjnym



Propagowanie zdrowego stylu życia



promocja Królewskiego Miasta Sandomierza i Ziemi Sandomierskiej.

3. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU
16.12.2018r /niedziela/
13 30 – potwierdzenie udziału w Turnieju
13 45 – losowanie grup/ ogłoszenie harmonogramu Turnieju
14 00 – rozpoczęcie Turnieju.
Hala Widowiskowo - Sportowa przy ul. Patkowskiego 2a
4. WARUNKI UCZESTNICTWA
- zawody otwarte, mogą uczestniczyć zawodnicy krajowi i zagraniczni.
- Uczestnicy, pełnoletni zobowiązują się do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań
zdrowotnych na ich uczestnictwo w turnieju, natomiast zawodnicy niepełnoletni zgłaszają się z rodzicami
(opiekunami), bądź podpisanym przez nich zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

5. ZGŁOSZENIA
- Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną pod adresem
2

dariusz.ogrodnik@mosir.sandomierz.pl
- ilość przyjmowanych drużyn jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń ( 8 drużyn )

6. NAGRODY
- Nagrody drużynowe:
I miejsce – nagrody rzeczowe dla każdego zawodnika drużyny

Nagrody indywidualne:
MVP mężczyzn – nagroda rzeczowa + bon podarunkowy
MVP kobiet – nagroda rzeczowa + bon podarunkowy
Zwycięzca Turnieju „Three point contest ” – nagroda rzeczowa + bon podarunkowy
Zwycięzca Turnieju „Rzut z połowy boiska” – nagroda rzeczowa + bon podarunkowy

7.Regulamin
- drużyny składają się z 8 osobowej kadry
- przed Turniejem odbędzie się losowanie grup – „A” i „B”
- mecze w grupach odbywać się będą systemem każdy z każdym dwa razy 10 minut
- Drużyny z drugich miejsc rywalizują o III miejsce w Turnieju, zwycięzcy grup o I miejsce.
- Podczas Turnieju zostanie rozegrany konkurs „Three point contest ” – kapitan każdej drużyny,
zgłasza dwóch zawodników ze swojej drużyny do Turnieju rzutów za 3 pkt.
- Rzut z połowy boiska – każdy uczestnik oddaje rzut z połowy boiska, kto trafi wygrywa, w
przypadku kilku trafionych rzutów decyduje dogrywka danych osób.
- Turniej rozgrywany jest zgodnie z międzynarodowymi przepisami gry w koszykówkę.
Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym W niniejszym Regulaminie, w
tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem.
Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym prawo do przeprowadzenia z każdym
z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku,
podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w zawodach
na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w
transmisjach radiowo - Telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich
modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także podmiotom powiązanym, prawo do
nieodpłatnego wykorzystywania bez ograniczenia terytorialnego wszelkich zdjęć, materiałów filmowych,
wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały,
wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w
katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na
wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych
celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim
powiązanych.
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- Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1.
1.
2.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji siedzibą
w Sandomierzu, ul. Koseły 3a, mail: sekretariat@mosir.sandomierz.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email (adres email):
iod@cuw.sandomierz.eu

3.

Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie
j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych MOSiR w Sandomierzu.

4.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z zajęć.

5.

Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

6.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych.

7.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania spowoduje, iż nie
będzie Pan /i/ korzystała z oferty MOSiR w Sandomierzu.

8. UWAGI KOŃCOWE
- Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni
- W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Organizator
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