
REGULAMIN 

Otwartego Turnieju Siatkówki Plażowej 
16 sierpnia 2020 

 

1. Organizatorem turnieju jest Gmina Skrwilno. 

2. Miejsce: Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Skrwilnie. 

3. Termin: 16.08.2020r.  godz. 1400.  

4. W turnieju biorą udział drużyny 2-osobowe (damskie, męskie, miksty) bez 

podziału na kategorie wiekowe. 

5. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić organizatorom pisemną zgodę 

rodzica lub prawnego opiekuna w dniu turnieju w biurze zawodów. 

6. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 12 drużyn. 

7. Zgłoszenia przyjmowane są pod nr telefonu: 530 802 211. 

8. System rozgrywek ustala organizator w zależności od ilości zgłoszeń. 

9. Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów, do zakończenia meczu 

potrzebne jest uzyskanie przez jedną z drużyn 2-punktowej przewagi. 

10. W każdym secie zespół ma prawo do jednej 30-sekundowej przerwy. 

11. Turniej siatkówki plażowej rozegrany zostanie zgodnie z międzynarodowymi 

przepisami gry w siatkówkę. 

12. Akceptując regulamin, każdy Uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich 

Opiekun) zobowiązany jest do zapoznania się z klauzulą informacyjną 

stanowiącą załącznik do Regulaminu. 

13. W sprawach spornych i niezawartych w regulaminie decydować będą sędziwie 

turnieju i organizator. 

14. Dla najlepszych drużyn przewidziane są nagrody. 

15. Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

16. Dla uczestników turnieju przewidziane są posiłek i woda. 

 

 

 

 

  



Klauzula informacyjna 
Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 - RODO) – zwane 

dalej Rozporządzenie, informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Skrwilno, reprezentowana przez Wójta 

Gminy Skrwilno  z siedzibą:  Urząd Gminy Skrwilno, ul. Rypińska 7; 87-510 Skrwilno. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się 

Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@skrwilno.pl oraz pisemnie na adres siedziby 

administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Otwartego 

Turnieju Piłki Plażowej 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Podanie danych jest 

dobrowolne, lecz konieczne do realizacji przeprowadzenia turnieju. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju, dane 

osobowe w postaci wizerunku, imienia, nazwiska, mogą być opublikowane na stronie 

internetowej Gminy Skrwilno oraz w mediach społecznościowych. Dane osobowe mogą 

również być przekazane podmiotom uprawnionym w celu realizacji turnieju. 

6. Dane osobowe będą usunięte po zakończeniu turnieju, a w kwestii wyrażonej zgody- do 

czasu cofnięcia zgody. 

7. Zgodę można cofnąć kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony 

Danych 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora, z wyjątkami 

zastrzeżonymi przepisami  krajowych aktów prawnych oraz rozporządzenia, przysługują 

następujące prawa: 

- dostępu do treści danych osobowych;  

- sprostowania danych;   

- usunięcia danych; 

- ograniczenia przetwarzania danych; 

- prawo do przenoszenia danych; 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych; 

- cofnięcia zgody. 

9. Przysługuje również  prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych  

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

formie profilowania. 


