
 

 

 

 

OPOLSKA LIGA ORLIKA „OLO” 

    
XIX edycja jesienna 2022 

Celem rozgrywek jest wyłonienie mistrza OPOLSKIEJ LIGI ORLIKA  „OLO” oraz wyłonienie zwycięzców  
I, II, III oraz IV ligi OPOLSKIEJ LIGI ORLIKA  „OLO”. Turniej promuje wychowanie przez sport  

i szerzenie zdrowego trybu życia oraz aktywizację mieszkańców Opola do uprawiania sportów 

zespołowych. 

I. ORGANIZATORZY 

1. Głównym Organizatorem OPOLSKIEJ LIGI ORLIKA „OLO” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Opolu  

2. Głównymi patronami medialnymi są Czas na Opole, SportoweOpole.pl oraz 24opole.pl. 

 
II. UCZESTNICY 

1. W rozgrywkach biorą udział wszyscy chętni sympatycy piłki nożnej zorganizowani w drużyny, którzy 
w określonym terminie prześlą do Organizatora wymagane dokumenty. 

2. Drużyna może składać się z zawodników, którzy ukończyli 15 lat (jeżeli zawodnik jest niepełnoletni, 
wymagana jest pisemna zgoda rodzica, opiekuna prawnego). 

3. W drużynie oprócz amatorów dopuszcza się uczestniczenie w meczach 3 zawodników czynnych  

w klubach max. w B klasie na boiskach trawiastych – dotyczy to również spotkań w Pucharze Polski 
(przepis ten nie dotyczy kobiet).  

4. W rozgrywkach nie mogą brać udziału zawodnicy grający w sezonie 2022/2023 w Polskiej Lidze 
Futsalu. 

5. W każdym momencie trwania rozgrywek, organizator zastrzega sobie prawo do czynnej weryfikacji 

zawodników. 
 

III. ZGŁOSZENIA DRUŻYN 

1. Chętna drużyna posiadająca nie mniej niż 10 osób w składzie (maksymalna liczba zgłoszonych  

to 16 zawodników) prześle zgłoszenie do organizatora na adres mailowy zapisy@mosir.opole.pl,  

a do 31.08.2022 r. kapitanowie dostarczą mailowo komplet dokumentów drużyny (formularz 
zgłoszeniowy z podpisami uczestników (w przypadku nieletnich – podpisy rodziców/opiekunów 

prawnych). Ilość drużyn ograniczona jest do 10 zespołów w 1 lidze, 10 zespołów w 2 lidze,  
10 zespołów w 3 lidze, 10 zespołów w 4 lidze. 

2. Za uczestniczenie w Lidze OLO, od każdej drużyny pobrana zostanie opłata wpisowa w wysokości 
550 zł z przeznaczeniem na działania organizacyjne. 

3. Opłatę wpisową w kwocie 550 zł, należy uiścić do 31.08.2022 (nowe drużyny do 20.08.2022) 

WYŁĄCZNIE przelewem na rachunek bankowy: 09 1160 2202 0000 0002 1544 7245 z dopiskiem:  
„Opłata wpisowa XIX edycja OLO – (nazwa drużyny)”  

4. Listę zawodników należy dostarczyć mailowo na adres L.Wielichowski@mosir.opole.pl do dnia 
31.08.2022. 

5. Zespoły uczestniczące w rozgrywkach ubezpieczają się samodzielnie od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy i wypadki. 
 

IV. WYCOFANIE SIĘ/WYKLUCZENIE DRUŻYNY 

1. W przypadku nieprzybycia na mecz 2 razy przez tą samą drużynę (bez względu na przyczynę) – 

zostanie ona wykluczona z rozgrywek.  
2. Zgłoszony walkower skutkuje odjęciem 1 punktu w klasyfikacji ogólnej. 

3. W przypadku wycofania/wykluczenia drużyny, w sytuacji gdy rozegrała ona mniej niż połowę 

spotkań – punkty zdobyte/stracone przez inne drużyny w meczu z wykluczoną drużyną zostają 
anulowane, w sytuacji gdy rozegrała ona więcej niż połowę spotkań – punkty zdobyte/stracone 

przez inne drużyny w meczu z wykluczoną drużyną zostają utrzymane.  

mailto:zapisy@mosir.opole.pl
mailto:L.Wielichowski@mosir.opole.pl


 

 

4. W przypadku wycofania/wykluczenia drużyny, bramki zdobyte na tej drużynie oraz punkty  
w klasyfikacjach indywidualnych liczą się do końcowej klasyfikacji indywidualnej na takich samych 

zasadach jak w pkt. 3. 
5. W przypadku samowolnego lub zgodnego z regulaminem wykluczenia  z rozgrywek drużynie nie 

przysługuje zwrot wpisowego. 

6. Jeśli drużyna zostanie wycofana z ligi wskutek walkowerów to zostaje zdegradowana o dwie ligi 
niżej (np. z 1 ligi do 3 ligi). 

 
V. SYSTEM ROZGRYWEK 

1. Rozgrywki prowadzone będą w I, II, III oraz IV.  

2. W lidze będą występować drużyny, które rywalizować będą w systemie „każdy z każdym”  
w ciągu jednej rundy. Po zakończeniu całych rozgrywek w danej edycji, najlepsza drużyna z I Ligi 

uzyskuje tytuł Mistrza Opolskiej Ligi Orlika. 
3. W I lidze drużyny, które na koniec sezonu zajmą 2 ostatnie miejsca tj. 9 i 10 bezpośrednio spadają 

do II ligi na następny sezon. Drużyna, która zajmie 8 miejsce w I lidze, rozegra mecz barażowy  

o utrzymanie z 3 drużyną z 2 ligi. 
4. W II lidze będą występować drużyny, które rywalizować będą w systemie „każdy z każdym”  

w ciągu jednej rundy. Po zakończeniu całych rozgrywek w danej edycji, 2 najlepsze zespoły, które 
na koniec sezonu zajmą miejsca 1 oraz 2 awansują do I ligi na następny sezon. Drużyna, która 

zajmie 3 miejsce w 2 lidze rozegra mecz barażowy o awans z 8 drużyną z 1 ligi. 
5. W II lidze drużyny, które na koniec sezonu zajmą 2 ostatnie miejsca tj. 9 i 10 bezpośrednio spadają 

do III ligi na następny sezon. Drużyna, która zajmie 8 miejsce w 2 lidze, rozegra mecz barażowy  

o utrzymanie z 3 drużyną z 3 ligi. 
6. W III lidze będą występować drużyny, które rywalizować będą w systemie „każdy z każdym”  

w ciągu jednej rundy. Po zakończeniu całych rozgrywek w danej edycji, 2 najlepsze zespoły, które 
na koniec sezonu zajmą miejsca 1 oraz 2 awansują do II ligi na następny sezon. Drużyna, która 

zajmie 3 miejsce w 3 lidze rozegra mecz barażowy o awans z 8 drużyną z 2 ligi. 

7. W III lidze drużyny, które na koniec sezonu zajmą 2 ostatnie miejsca tj. 9 i 10 bezpośrednio 
spadają do IV ligi na następny sezon. Drużyna, która zajmie 8 miejsce w 3 lidze, rozegra mecz 

barażowy o utrzymanie z 3 drużyną z 4 ligi. 
8. W IV lidze będą występować drużyny, które rywalizować będą w systemie „każdy z każdym”  

w ciągu jednej rundy. Po zakończeniu całych rozgrywek w danej edycji, 2 najlepsze zespoły, które 
na koniec sezonu zajmą miejsca 1 oraz 2 awansują do III ligi na następny sezon. Drużyna, która 

zajmie 3 miejsce w 4 lidze rozegra mecz barażowy o awans z 8 drużyną z 3 ligi. 

9. Zawodnik, który w czasie rozgrywek otrzyma trzeci raz żółtą kartkę (w trzech osobnych meczach), 
zostanie automatycznie ukarany dyskwalifikacją na 1 kolejny mecz. 

10. Czas gry: 2 x 15 minut + 2 minuty przerwy.   
11. Zmiany zawodników w trakcie gry systemem  hokejowym w strefie zmian (linia środka boiska) 

12. Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 pkt. Za remis 1 pkt. Za przegrany mecz 0 pkt. 

13. Auty wykonuje się nogą z linii bocznej lub do 1 metra zza boiska – piłka musi stać. 
14. Aut bramkowy wznawiany przez bramkarza ręką z pola karnego.  

15. Odległość zawodnika drużyny przeciwnej od piłki przy stałych fragmentach gry 4 m. 
16. Przepisy o spalonym nie obowiązują. 

17. Zabrania się wykonywania wślizgów. W ramach interwencji dozwolona jest gra wślizgiem bramkarza 

w polu karnym. Poza polem karnym wślizg bramkarza traktowany jest jako przewinienie. 

18. Rzuty wolne pośrednie i bezpośrednie wg. interpretacji sędziego. 

19. Wykroczenia mogą być karane przez sędziego karą indywidualną 2 minut, a za rażącą i niesportową 
postawę - czerwoną kartką do końca meczu bez możliwości powrotu na boisko i dodatkową karą 

zawieszenia na 1 spotkanie lub więcej. Kara jest odbywana w pełnym wymiarze czasu, bez względu 
na to czy drużyna ukarana straci bramkę. 

20. Zawodnik, który po raz drugi otrzyma w meczu żółtą kartkę, otrzymuje automatycznie czerwoną 

kartkę, a drużyna ukarana gra w osłabieniu przez 4 minuty. 
21. Do meczu drużyny mogą przystąpić w liczbie zawodników nie mniejszej niż 5, ale nie większej niż 6. 

22. Każde wznowienie gry musi nastąpić w ciągu 5 sekund. 
23. Mecz przegrany walkowerem skutkować będzie odjęciem drużynie 3 punktów w przypadku gdy: 

- zespół, który się nie stawił, wcześniej nie powiadomił organizatora o swojej nieobecności  

- w drużynie wystąpił nieuprawniony zawodnik. 
24. Oddanie meczu walkowerem wskutek nieobecności zgłaszamy telefonicznie (najpóźniej do dwóch 

godzin do startu meczu) koordynatorowi rozgrywek pod nr 535 82 10 04. Po tym czasie 
nieobecność w meczu, będzie skutkować odjęciem 3 punktów w klasyfikacji ogólnej. 



 

 

25. Na koniec sezonu zwycięzcy I i II ligi zagrają mecz o Superpuchar, a zwycięzcy III i IV ligi rozegrają 
mecz o Superpucharek. 

26. Jeśli piłka wyleci za ogrodzenie, zawodnik drużyny (może to być rezerwowy), która ostatnia 
dotknęła piłki ma obowiązek pójść po piłkę – w przypadku odmowy, zawodnik, który ostatni dotknął 

piłki zostaje ukarany karą indywidualną 2 minut. 

27. Za wybitnie niesportowe zachowanie tj. świadome uderzenie rywala, organizator ma prawo zawiesić 
zawodnika karą dożywotniego zakazu gry w rozgrywkach OLO. 

28. Walkower jest weryfikowany jako 0:5 dla drużyny przeciwnej. 
29. W trakcie sezonu istnieje możliwość wymiany lub dopisania dwóch zawodników, z zastrzeżeniem, 

że zawodnik wymieniany nie może być zawieszony za kartki. 

30. W razie opóźnienia rozpoczęcia meczu wynikającego z winy jednej lub obu drużyn, Sędzia ma 
obowiązek włączyć czas gry i odmierzać 5 minut. W przypadku spóźnienia zespołu przekraczającego 

5 minut, sędzia ma obowiązek odgwizdać walkower dla drużyny przeciwnej. 
31. Dopuszcza się grę w podwójnym, czasowym (dwu lub czterominutowym) osłabieniu. W 

przypadku zdekompletowania jednej z drużyn, niezależnie od przyczyny (wykluczenia czasowe 
w wyniku napomnień / kontuzje), do trzech zawodników, mecz zostaje przerwany,  
a zdekompletowana drużyna ukarana walkowerem. 

32. Ze względu na ograniczenia spowodowane zagrożeniem COVID – 19, szatnie dla zawodników nie 

będą dostępne.  
33. Jeśli w trakcie rozgrywek z powodu COVID – 19, zawodnik trafi na kwarantannę lub leczenie, za      

zgodą organizatora można wymienić tego zawodnika bez utraty przysługującej każdej drużynie 
wymiany 1 zawodnika w trakcie sezonu (punkt 29). Po odbyciu kwarantanny lub leczenia zawodnik 

może powrócić do drużyny za zawodnika, który go zastąpił. 

34. W przypadku ukarania żółtą kartką zawodnika rezerwowego, zawodnik ten nie może dać zmiany 
(wejść na boisko) w ciągu najbliższych dwóch minut. W przypadku czerwonej kartki nie może wejść 

na boisko do końca meczu.  
 

VI. KLASYFIKACJE DRUŻYNOWE I INDYWIDUALNE 

1. W KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ rozgrywek o miejscu drużyny w tabeli decyduje w kolejności: ilość 
dużych punktów, bezpośredni pojedynek, bilans pomiędzy strzelonymi a straconymi bramkami. 

W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez: 
a) dwie drużyny  

- bezpośrednie spotkanie,  
 w dalszej kolejności 

 – różnica strzelonych bramek i straconych bramek, 

 w dalszej kolejności 
- większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach w lidze 

b) trzy i więcej drużyn  
– „mała tabela” (wyniki spotkań między zainteresowanymi drużynami), 

 w dalszej kolejności 

– różnica strzelonych i straconych bramek 
w dalszej kolejności 

- większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach w lidze 
 

2. Spośród zawodników na koniec sezonu wyłoniony zostanie: Najlepszy Bramkarz oraz Najlepszy 

Zawodnik. Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja Króla Strzelców. 
 

VII. DRUŻYNY I ZAWODNICY 

1. Każda drużyna musi posiadać kapitana, odpowiedzialnego za reprezentowanie drużyny. 

2. Skład drużyny złożony jest z 10 – 16 zawodników. Ostateczny skład musi być ustalony przed  
rozegraniem pierwszej kolejki. 

3. Drużyna na boisku występuje w składzie - 5 zawodników w polu oraz bramkarz.  

4. Każdy zawodnik ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu ze zdjęciem 
potwierdzającego jego tożsamość. W spornych sytuacjach musi on być do wglądu przez 

Sędziego, Organizatora rozgrywek lub kapitana zainteresowanej drużyny przed lub po meczu. Przy 
negatywnej weryfikacji zawodnika (zawodnik odmówi okazania lub nie posiada wymaganego 

dokumentu, podaje się za inną osobę) nie zostanie on dopuszczony do gry, a mecz z udziałem 

takiego zawodnika skutkuje dla drużyny jako walkower. Druga negatywna weryfikacja w ciągu 
trwania Ligi, skutkuje dla drużyny wykluczeniem jej z dalszych rozgrywek. 



 

 

5. Kapitan zespołu ma obowiązek zgłosić się do Sędziego lub przedstawiciela Organizatora rozgrywek, 
celem wypisania protokołu meczowego, co najmniej 15 minut przed spotkaniem. Po zakończeniu 

meczu ta sama osoba musi podpisać protokół wypełniony przez Sędziego zawodów, sprawdzając 
zgodność wyniku oraz prawidłowo wpisanych strzelców bramek i kar indywidualnych dla swojej 

drużyny. Wszelkie spory zgłaszane w późniejszym terminie nie będą uwzględniane.  

6. W trakcie trwania sezonu zawodnik może występować wyłącznie w jednej drużynie.  
7. Zawodnik w trakcie sezonu może przejść do drużyny grającej w rozgrywkach prowadzonych przez 

PZPN (boiska trawiaste i hala),ale jest to równoznaczne z zakończeniem gry tego zawodnika w lidze 
OLO. 

 

VIII. MIEJSCE I TERMINY SPOTKAŃ 

1. Mecze I ligi  rozgrywane będą na boisku piłkarskim ze sztuczną trawą przy ul. Wapiennej 

w Opolu w każdą niedzielę od 10:20 do 14:00. 
2. Mecze II  ligi  rozgrywane będą na boisku piłkarskim ze sztuczną trawą przy ul. Oleskiej  

w Opolu w każdą niedzielę od 9:20 do 13:00 (z wyjątkiem 18.09 – wtedy 11:00 – 15:00). 

3. Mecze III  ligi rozgrywane będą na boisku piłkarskim ze sztuczną trawą przy ul. Krzanowickiej  
w Opolu w każdą niedzielę od 10:20 do 14:30, a od 16 października (jeśli będzie problem z obsadą 

sędziowską) w godzinach 17:20 – 20:30.  
4. Mecze IV  ligi   rozgrywane będą na boiskach piłkarskich ze sztuczną trawą przy ul. Wapiennej, przy 

ul. Krzanowickiej i przy ul. Oleskiej w Opolu w każdą sobotę od 10:20 do 14:00 (na przemian). 

5. Wszystkie terminy są obligatoryjne i nie podlegają zmianom na prośby drużyn. Nieobecność na 

spotkaniu w wyznaczonym terminie jest traktowana jako walkower dla zespołu przeciwnego. Jeżeli 

na wyznaczony termin spotkania nie stawiają się oba zespoły, mecz zostaje zweryfikowany jako 

obustronny walkower, a mecz zostaje odznaczony jako rozegrany. 
6. Szczegółowy terminarz dostępny będzie na stronie www.mosir.opole.pl oraz 

https://www.facebook.com/OpolskaLigaOrlika/ 
7. Zdjęcia zespołów, dane zawodników, wyniki meczów, tabele, kartkowicze  oraz strzelcy bramek 

będą publikowani na stronie https://www.facebook.com/OpolskaLigaOrlika/ 

8. Zapis i uczestnictwo w rozgrywkach jest równoznaczne ze zgodą na  utrwalanie i nieodpłatne 
rozpowszechnianie wizerunku pozyskanego w trakcie rozgrywek przez Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Opolu w celu informowania i przebiegu rozgrywek i promocji swojej działalności 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.     
 

IX. SĘDZIA 

1. Na każdy mecz wyznaczony jest przez Organizatora jeden Sędzia, który egzekwuje przestrzeganie 
przepisów gry. Dostarcza on Organizatorowi rozgrywek informacje o sankcjach nałożonych  

na zawodników lub przedstawicieli drużyny, oraz incydentach mających związek z zawodami. 
Decyzje Sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne.  

2. Sędzia ma prawo nie dopuścić do meczu zawodnika, który jego zdaniem zachowuje się 

niesportowo, lub znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków 
odurzających. 

3. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie w kwestiach sportowych zastosowanie mają 
ogólne przepisy w piłkę nożną; w sprawach organizacyjnych ostateczna decyzja należy  

do organizatora rozgrywek. 
4. W przypadku braku obsługi sędziowskiej, kapitanowie drużyn uzgadniają między sobą wybór 

sędziego spośród osób dostępnych na obiekcie i mecze odbywają się w normalnym trybie. 

5. Organizator zapewnia piłkę do gry, ale dopuszcza grę inną piłką, jeśli obie drużyny wyrażą na to 
zgodę. 

 
 

X. OBOWIĄZKI I PRAWA ORGANIZATORÓW 

OBOWIĄZKI: 

1. Prowadzenie ewidencji zawodników oraz statystyk rozgrywek ligowych. 

2. Opracowanie terminarza rozgrywek. 
3. Rozpatrywanie protestów zgłoszonych przez poszczególne zespoły. 

4. Zapewnienie obsady sędziego na poszczególne spotkania. 

5. Posiadanie apteczki pierwszej pomocy oraz wezwanie w razie takiej potrzeby karetki pogotowia (nr 
tel. 112 lub 999). 
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PRAWA: 

1. Organizator oraz Sędzia mają prawo do sprawdzania i weryfikowania tożsamości zawodników przed 
oraz po meczu. 

2. Organizator ma prawo wykluczyć z rozgrywek zawodnika lub drużynę, który/a w stosunku do 

Organizatora, sędziego, innych zawodników oraz kibiców zachowuje się w wybitnie niesportowy 
sposób oraz w jakikolwiek inny sposób utrudnia przeprowadzenie rozgrywek. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie po wcześniejszym powiadomieniu 
wszystkich kapitanów drużyn. 

4. W kwestiach nie ujętych w regulaminie obowiązuje regulamin obiektu oraz regulamin PZPN. 

 
XI. COVID - 19 

1. Wystąpienie następujących objawów:  
a. gorączka, 

b. kaszel,  

c. duszności / problemy z oddychaniem, 
d. ogólne złe samopoczucie,  

e. bóle mięśni,  
f. katar, biegunka,  

g. zanik zmysłu powonienia/smaku, 

może świadczyć o zachorowaniu na COVID – 19. 

Jeżeli zawodnik zaobserwuje u siebie wskazane objawy lub podejrzewa, że mógł zarazić się COVID – 19 
powinien powstrzymać się od udziału w rozgrywkach. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Administratorem  Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu z siedzibą 
przy ulicy Barlickiego 13, 45-083 Opole. Dane 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. 
 
Dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia zgłoszenia i organizacji rozgrywek OPOLSKIEJ LIGI 
ORLIKA  „OLO” XIX edycja, co stanowi zadanie realizowane przez administratora w interesie publicznym 
(Art. 6.1. lit. e) RODO) oraz w celu wykonania zawartej umowy (6.1. lit. b) RODO). 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). Dane związane z rozliczeniami 
płatności przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przepisami 
podatkowymi i rachunkowymi (Art. 6.1. lit. c) RODO). 
 
W ramach realizowanych rozgrywek informacje o wynikach zespołów oraz zawodników tych zespołów 
(m.in. ilość strzelonych bramek) będą publikowane na stronach internetowych i w mediach 
społecznościowych organizatora. Dane identyfikacyjne i kontaktowe kierownika drużyny oraz dane 
rezerwowe mogą być udostępniane innym kierownikom drużyn w celu utrzymywania kontaktu  
i organizacji rozgrywek. 
 
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. 
 
Państwa dane mogą być także publikowane, w ten sam sposób, przez miasto Opole jako informacje  
o działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. 
 
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 podawane przy zapisie będziemy przetwarzać przez okres organizacji rozgrywek „OLO” 
przez MOSiR. Dane podane dla celów rozliczeniowych będą przetwarzane przez okres wymagany 
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przepisami prawa podatkowego i rachunkowego – do 6 lat. Wizerunek oraz informacje o wynikach 
uczestników będziemy przetwarzać w celach promocyjnych i informacyjnych do momentu zaprzestania 
działalności w tym obszarze przez MOSiR w Opolu. 
 
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. 
 
Podanie danych w celu wystawienia faktury lub dokonania rozliczeń finansowych jest niezbędne w celu 
realizacji umowy oraz dopełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa. 
 

Relacja i zdjęcia, zawierające Państwa wizerunek, mogą być publikowane w oparciu o zezwolenie 
wyrażone poprzez akceptację regulaminu XIX Opolskiej Ligi Orlika – „OLO” . 

 


