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Regulamin Cyklu Turniejów ECO SUMMER CUP 2022 

1. Daty turniejów:  

• 13-14 sierpień  – Basen Błękitna Fala Opole 

• 20-21 sierpień  – Basen Błękitna Fala Opole 

• 27-28 sierpień – Basen Błękitna Fala Opole 

 

2. Organizator: 

• MOSiR w Opolu 

• Auto Tech KS Koniczyna Opole 

• ECO Opole  

  

3. Zasady uczestnictwa 

a) Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego  

Regulaminu oraz do przestrzegania jego postanowień. 

b) W turniejach mogą brać udział osoby od 10 roku życia. 

c) Warunkiem startu w rozgrywkach jest podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego 

małoletniego zawodnika (zawodniczkę) odpowiedniego oświadczenia wyrażającego zgodę 

na grę zawodnika (zawodniczki) w turnieju na własną odpowiedzialność.  

d) Wszystkie zespoły, które mają zamiar wystartować w turnieju muszą dokonać zgłoszenia 

do turnieju na email jgusta@interia.pl  najpóźniej do godz. 14.00, dwa dni przed 

rozpoczęciem turnieju.  

e) Po zgłoszeniu na turniej należy uiścić opłatę startową w turnieju 15 zł / osoby / kategorię 

płatne w dniu turnieju. 

f) Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, nie mogą mieć przeciwwskazań 

medycznych do udziału w rozgrywkach. Organizator nie zapewnia opieki medycznej. 

Zasady obowiązującego regulaminu potwierdzają własnoręcznym podpisem pod 

oświadczeniem dostępnym w Biurze Zawodów.  

g) Zawodnika obowiązuje znajomość zasad uczestnictwa w turnieju zawartych w dokumencie 

- „Siatkówka Plażowa Handbook 2018”.  

h) w turnieju biorą udział  pary mieszane Miksty – kobieta/mężczyzna, pary męskie, pary 

żeńskie. 

i) do turnieju finałowego awansuje 8 par z największą liczbą punktów zgromadzonych we 

wcześniejszych turniejach eliminacyjnych, 

j) Jeżeli w turnieju zagra maksymalnie 7 par to gramy systemem każdy z każdym, jeżeli w 

turnieju weźmie udział 8 lub więcej zespołów zagramy systemem brazylijskim lub 

grupowym,  

k) Gramy mecze do dwóch wygranych setów, wszystkie sety gramy do 15 punków lub 1 seta 

do 21 punktów, za wygrany mecz 2:0 liczone są 3 punkty, za wygrany mecz 2:1 liczone są 

2 punkty, za przegrany mecz 1:2 liczony jest 1 punkt, za przegrany mecz 0:2 liczone jest 0 

punktów, jeżeli będzie dużo drużyn to gramy jednego seta do 21 punktów, o kolejności 

końcowej decyduje ilość zdobytych punktów, lepszy stosunek setów, lepszy stosunek 

małych punktów, organizator może zmienić system rozgrywania turnieju. 

l) Każdy zawodnik biorąc udział w turnieju gra na własną odpowiedzialność, organizator nie 

ubezpiecza zawodników.  
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m) W sytuacjach spornych powtarzamy akcję, w mikstach Panowie serwują tylko na panów, 

panie serwują na panów lub na panie, Wysokość siatki 2,35m, Panowie mogą atakować w 

dowolnym kierunku.  

n) Uczestnictwo w turnieju jest jednoznaczne z akceptacją powyższych zasad, które będą 

respektowane przez organizatora. 

o) Sędziujemy sobie sami, przy sytuacjach spornych powtarzamy akcję, drużyna wygrana 

podaje wynik organizatorowi. 

p) uczestnictwo w turnieju jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

4. Postanowienia końcowe  

a) Przed meczem para ma prawo do 5 minutowej rozgrzewki na boisku.  

b) Do rozgrzewki drużyny muszą posiadać własne piłki.  

c) Uczestnictwo w turniejach jest równoznaczne ze zgodą na utrwalanie i nieodpłatne 

rozpowszechnianie wizerunku uczestników, pozyskanego w trakcie przeprowadzania 

wydarzenia przez Organizatorów, w celu publikacji relacji z wydarzenia na stronach 

internetowych oraz w prowadzonych mediach społecznościowych zgodnie z art. 81 ust. 1 

ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych.  

d) Organizator nie dopuści pary do rozgrywek, nie zwróci parze wpisowego, jeżeli choćby 

jeden z zawodników będzie pod wpływem alkoholu.  

e) Na terenie boisk, obowiązuje całkowity zakaz palenia.  

f) Na teren Obiektu zabrania się wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów oraz napojów 

alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.  

g) Za rzeczy zgubione podczas zawodów oraz jakiekolwiek przedmioty pozostawione na 

terenie ECO SUMMER CUP Organizator nie odpowiada 

h) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej 

interpretacji regulaminu i zasad gry.  

i) W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy.  

j) Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją pary z rozgrywek lub z finału 

rozgrywek. 

Wystąpienie następujących objawów:  

1. gorączka, 

2. kaszel,  

3. duszności / problemy z oddychaniem, 

4. ogólne złe samopoczucie,  

5. bóle mięśni,  

6. katar, biegunka,  

7. zanik zmysłu powonienia/smaku, 

może świadczyć o zachorowaniu na COVID – 19. Jeżeli uczestnik zaobserwuje u siebie wskazane objawy 

lub podejrzewa że mógł zarazić się COVID – 19 powinien powstrzymać się od udziału w rozgrywkach.  

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (RODO) 

1. Administratorem  Państwa danych osobowych pozyskanych w związku z relacjonowaniem rozgrywek  

jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu z siedzibą przy ulicy Barlickiego 13, 45-083 Opole. Dane 
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kontaktowe Administratora, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dostępne są w 

zakładce ‘Kontakt’ na stronie www.mosir.opole.pl lub pod adresem iod@mosir.opole.pl. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a. dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu promocji naszej działalności prowadzonej 

w ramach zadań realizowanych w  interesie publicznym (art. 6.1. lit. e) RODO).  

3. Państwa dane mogą być publikowane na stronach internetowych i w mediach społecznościowych 

należących do Organizatora i współorganizatorów. Państwa dane mogą być także publikowane, w ten 

sam sposób, przez miasto Opole jako informacje o działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Opolu. 

4. W przypadku publikacji w mediach  społecznościowych, dane mogą być przekazywane do państw 

trzecich zgodnie z zasadami mediów społecznościowych. Transfer danych do państw trzecich opiera się 

o zapisy standardowych klauzul umownych, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa 

danych osobowych. 

5. Dane mogą być również ujawniane naszym podwykonawcom, ale wyłącznie w zakresie świadczonych 

dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, 

audytowe, pomoc prawną, serwis IT. Państwa dane mogą być również ujawniane podmiotom 

uprawnionym przepisami prawa.  

6. Wizerunek uczestników będziemy przetwarzać w celach promocyjnych i informacyjnych do momentu 

zaprzestania działalności w tym obszarze przez MOSiR w Opolu.  

7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 

swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz 

prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia udziału w rozgrywkach. 
9. Relacja i zdjęcia, zawierające Państwa wizerunek, mogą być publikowane w oparciu o zezwolenie 

wyrażone poprzez akceptację regulaminu Turniejów „ECO SUMMER CUP 2022”. 

 

 

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem 
rozgrywek  jest Klub Sportowy Koniczyna Opole. Z administratorem można skontaktować się pod 
adresem e-mail: jgusta@interia.pl 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

a. realizacji umowy dotyczącej udziału w Turniejach „ECO SUMMER CUP 2022” (Art. 6.1. lit. b) 

RODO); 
b. realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów dotyczących prawa podatkowego i  

rachunkowości (Art. 6.1. lit. c) RODO);  

c. dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu promocji działalności KS Koniczyna, co 
stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora  (Art. 6.1. lit. f) RODO). 

3. Państwa dane mogą być publikowane na stronach internetowych i w mediach społecznościowych 
należących do Organizatora i współorganizatorów. 

4. W przypadku publikacji w mediach  społecznościowych, dane mogą być przekazywane do państw 
trzecich zgodnie z zasadami mediów społecznościowych. Transfer danych do państw trzecich opiera się 
o zapisy standardowych klauzul umownych, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa 
danych osobowych. 

5. Dane mogą być również ujawniane naszym podwykonawcom, ale wyłącznie w zakresie świadczonych 
dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, 
audytowe, pomoc prawną, serwis IT. 

6. Państwa dane podawane przy zapisie oraz dane dotyczące udokumentowania zgody na udział 

małoletniego zawodnika będziemy przetwarzać przez okres organizacji i rozliczenia turnieju, a usuwać 

będziemy je w następnym dniu roboczym. Dane związane z rozliczeniem opłaty wpisowej będziemy 

przetwarzać przez okres 6 lat, w związku z przepisami prawa podatkowego i rachunkowości lub do 
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momentu ustania ewentualnych roszczeń. Wizerunek uczestników będziemy przetwarzać w celach 

promocyjnych i informacyjnych do momentu zaprzestania działalności w tym obszarze przez KS 

Koniczyna Opole. 

7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 

swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz 

prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia udziału w rozgrywkach. 
9. Relacja i zdjęcia, zawierające Państwa wizerunek, mogą być publikowane w oparciu o zezwolenie 

wyrażone poprzez akceptację regulaminu Turniejów „ECO SUMMER CUP 2022”. 
 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA 

1. Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w Turnieju „ECO SUMMER CUP 

2022”.  

2. Oświadczam, iż w przypadku kontuzji nie będę zgłaszał/a roszczeń odszkodowawczych 

względem organizatorów.  

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem turnieju i zobowiązuje się do jego 

przestrzegania. 

4. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w turnieju organizowanym przez KS Koniczyna 

Opole. 

 

 

Opole  13.08.2022r. 

Potwierdzam prawdziwość podanych danych oraz zapoznałem/am się z powyższym oświadczeniem. 

 

 

Imię i nazwisko zawodników Czytelny podpis zawodników 
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