Pieszyce, 15 maja 2018 r.

Regulamin rozgrywek Turnieju
Siatkówki - Dni Pieszyc 2018
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Turniej Organizowany jest z okazji "Dni Pieszyc 2018".
2. Turniej odbędzie się w dniu 16 czerwca (sobota) na Orliku w Pieszycach lub w przypadku
niekorzystnych warunków pogodowych w hali sportowej przy Zespole Szkół w Pieszycach
Rozpoczęcie o godzinie 10:00. Zbiórka do godz. 9:45.
3. Organizatorem turnieju jest Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach.
4. Do Turnieju mogą być zgłoszeni zawodnicy, którzy nie są zrzeszeni w PZPS.
5. Ilość zawodników w drużynie nie może być większa niż 7 (siedem).
6. Do turnieju dopuszczonych zostanie pierwsze 6 drużyn.
7. Każda drużyna musi posiadać kapitana, odpowiedzialnego za reprezentowanie drużyny.
8. Do 8 czerwca kapitan drużyny zobowiązany jest dostarczyć kartę zgłoszeniową (załącznik
nr 1). Zgłoszeń należy dokonywać w Referacie Promocji Gminy Pieszyce (ul. Mickiewicza 10,
I piętro) lub na adres promocja@pieszyce.pl
9. Organizator nie przewiduje kategorii wiekowych.
II. INFORMACJE TECHNICZNE
1. System rozgrywek zależny będzie od ilości zgłoszonych drużyn. W przypadku nieparzystej
liczby zgłoszeń rozgrywki odbędą się w systemie każdy z każdym. Natomiast w przypadku
parzystej liczby zgłoszeń zawody rozgrywane będą w dwóch grupach.
2. Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów. Szczegółowe zasady gry zostaną
określone przed rozpoczęciem turnieju.
3. O kolejności meczów decyduje losowanie, które odbędzie się przed turniejem.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w turnieju osób chorych i wynikających
z tego wypadków oraz urazów. Zaleca się, aby zawodnicy biorący udział w turnieju przeszli
badania lekarskie. Organizator nie ubezpiecza zawodników.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
3. Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z przestrzeganiem regulaminu i przepisów gry.
W przypadku nieprzestrzegania regulaminu organizator może nałożyć na drużynę lub
zawodnika karę:
- walkower dla drużyny przeciwnej
- wykluczenie drużyny z turnieju
4. Prawo reprezentowania drużyny mają wyłącznie kapitanowie.
5. Organizator oraz sędzia mają prawo do sprawdzania i weryfikowania tożsamości
zawodników przed oraz po meczu.
6. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu po
wcześniejszym powiadomieniu kapitanów.
8. W sprawach spornych i nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.
9. Drużyny, które zajmą pierwsze trzy miejsca proszone są o obecność na Dniach Pieszyc
w niedzielę 17 czerwca o godz. 17:00 w Parku Miejskim, gdzie odbędzie się wręczenie
nagród.

Załącznik nr 1
do Regulamin Rozgrywek
Turnieju Siatkówki - Dni Pieszyc 2018

Karta zgłoszenia drużyny
Dni Pieszyc 2018

..............................................................................................................
(nazwa turnieju)

..............................................................................................................
(nazwa drużyny)

Lp.

Imię i nazwisko

...............................................................
(Telefon do kapitana)

Miejsce zamieszkania

..............................................................
(Podpis do kapitana)

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach z siedzibą przy
ul. Kościuszki 2, 59-250 Pieszyce, w celu organizacji turniejów sportowych w ramach Dni Pieszyc 2018, zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oświadczam, że
wyrażam zgodę dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawienia swoich danych, usunięcia swoich danych oraz sprzeciwu
wobec ich przetwarzania do wyżej wspomnianego celu.
Wyrażenie zgody jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia udziału w wybranym przez siebie turnieju sportowym w ramach Dni Pieszyc 2018.

