Regulamin
I Feryjny Turniej Badmintona
I. Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
II. Termin i miejsce:
20.01. 2019r ( niedziela), godzina 10.00, Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Patkowskiego 2a
III. Uczestnictwo:
W turnieju prawo startu mają
I kat. Junior – osoby do 16 lat
II kat. Senior – osoby pow. 16 lat
IV. Zgłoszenia:
Zapisy przed turniejem do godz. 9.45
V. Udział w turnieju jest bezpłatny.
VI. Zachowania nie sportowe, a w szczególności przejawy agresji wobec innych uczestników
zawodów, sędziów i organizatorów, mogą stanowić podstawę do wykluczenia z rozgrywek
VII. Nagrody:
Miejsca I-III nagrody rzeczowe oraz puchary
VII. Przepisy gry:
 Mecze rozgrywane będą w grach pojedynczych,
 Każda gra jest rozgrywana do 2 wygranych setów,
 Sety rozgrywane są do 15 punktów.
VIII. System rozgrywek: System rozgrywek grupowo-pucharowy – w zależności od ilości zgłoszeń
IX. Informacje dodatkowe:
 Rozgrywki będą prowadzone w kategorii dziewcząt i chłopców
 Rakietki i lotki zapewnia Organizator,
 Wymagane jest obuwie na zmianę oraz strój sportowy,
 Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i
przepisów gry,
 Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez siebie
 Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność,
 Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa Organizator,

 Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzega sobie Organizator,
 W kwestiach nieobjętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator
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.
- 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.
Administratorem Pani/Pana Danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
siedzibą w Sandomierzu, ul. Koseły 3a, mail: sekretariat@mosir.sandomierz.pl
2.
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. ogólnego
rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych MOSiR w Sandomierzu.
4.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres turnieju.

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.

