
Regulamin 

TURNIEJU  PLAŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR PREZYDENTA 

MIASTA KROSNA  

 mężczyźni w kategorii rocznik 2003 i starsi.  
 

1. CEL 

- propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu 

- popularyzacja plażowej piłki siatkowej 

 

2. ORGANIZATOR 

- Miejski  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie 

 

3 TERMIN I MIEJSCE 

Turniej zostanie rozegrany w dniu  14 lipca 2019 r ( niedziela)  o godz. 9,00 na boiskach siatkówki plażowej na 

krośnieńskim rynku.  

 

5. UCZESTNICTWO 

W turniejach uczestniczą pary w kategorii chłopcy rocznik 2003 i starsi, zgłoszone w terminie do dnia 8 lipca br 

drogą mailową na adres: mosirkrosno@wp.pl. Maksymalna ilość uczestników - 8 par. O zakwalifikowaniu do 

imprezy decyduje kolejność zgłoszeń. Informacje o zakwalifikowaniu się do turnieju będzie można uzyskać na 

stronie internetowej www.mosirkrosno.pl Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie w dniu zawodów 

oświadczenia pobrane ze strony www.mosirkrosno.pl. W przypadku osób niepełnoletnich podpisana zgoda 

rodzica lub opiekuna prawnego, również pobrana ze strony organizatora.   

 

6. SYSTEM ROZGRYWEK 

System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych par do turnieju.  

 

7. SPRAWY TECHNICZNE 

Obowiązują przepisy PZPS piłki plażowej. 

W przypadku 8 drużyn spotkania rozgrywane będą systemem brazylijskim . 

Każdej parze przysługuje po jednym czasie na odpoczynek.  Zmiana boisk następuje po zdobyciu każdych 7-miu 

punktów.  

 

8. SPRAWY FINANSOWE 

Koszty organizacji i prowadzenia turniejów ponoszą organizatorzy. 

Koszty przejazdów, wyżywienia, ubezpieczenia pokrywają zespoły we własnym zakresie.  

 

9. NAGRODY  

 

Za zajęcie: 

I miejsca - 600 zł i puchar dla pary 

II miejsca  - 400 zł i puchar dla pary 

III miejsca - 200 zł i puchar dla pary 

 

X. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Krośnie  (MOSiR Krosno) mający swoją siedzibę przy ul. Bursaki 41, 38-400 Krosno, strona  

internetowa www.mosirkrosno.pl,  Numer NIP : 684-17-68-228  Numer : REGON: 000658981 

(Nr telefonu kontaktowego – administracja 13 43 680 03, adres poczty elektronicznej email: 

halakrosno@wp.pl) 

MOSiR jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Krosno i działa na podstawie: 

1) Uchwały Nr IX/176/99 Rady Miasta Krosna z dnia 28 czerwca 1999r. w sprawie 

powołania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie, 

2) Statutu nadanego Uchwałą Nr XVIII/389/04 Rady Miasta Krosna z dnia 24 marca 2004 

r. 

3) Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie. 

http://www.mosirkrosno.pl/


2. W MOSiR Krosno wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można 

skontaktować się pod adresem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie, ul. Bursaki 41, 

38-400 Krosno z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub adresem poczty elektronicznej na 

email: inspektorgdpr@gmail.com 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie  

 Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – (tj. czynności zmierzające do zawarcia umowy oraz na 

podstawie akceptacji Regulaminu i zgłoszenia udziału w organizowanym biegu, co 

stanowi zawarcie umowy, której osoba jest stroną)  

 Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda 

osoby, której dane dotyczą. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla 

organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród 

zgodnie z regulaminem imprezy. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne do osiągnięcia 

celu przetwarzania oraz przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych 

określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w MOSiR Krosno. Ponadto 

okres przechowywania może ulec wydłużeniu np. z uwagi na sytuację dochodzenia roszczeń. 

6. Administrator może przekazać Pani/Pana dane innym odbiorcom. Odbiorcą danych mogą być 

podmioty uzyskujące dostęp do Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, w tym umowy powierzenia. 

7. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych w rozumieniu RODO. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i 

usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne. 

9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

a) organizator zastrzega sobie wyłączną interpretację regulaminu, 

b) pary uczestniczące w turniejach ubezpieczają się we własnym zakresie, uczestniczą na własną 

odpowiedzialność, organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności za wynikłe wypadki, 

c) zawodnicy uczestniczący w turniejach winni posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające zdolność do 

gry w plażowej piłce siatkowej lub w dniu zawodów złożą oświadczenie, że są zdrowi i nie mają 

przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach, startują na własne życzenie i nie będą rościć od organizatorów 

żadnych odszkodowań z tego tytułu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana zgoda rodziców lub 

opiekunów podpisana i dostarczona do organizatora w dniu zawodów.  

d) organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w miejscu organizowanego Turnieju. 

 

 

 

 

mailto:inspektorgdpr@gmail.com

