
REGULAMIN  
VIII TURNIEJU PLAŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ 

Mielnik, 04.09.2021 r. 
 
 
 
I. Organizator: 
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w  Mielniku. 
ul. Zaszkolna1, 17-307 Mielnik 
NIP: 544-14-13-515 
 
II. Cel zawodów: 
1. Popularyzacja siatkówki wśród młodzieży i dorosłych. 
2. Wyłonienie najlepszej drużyny turnieju. 
3. Promowanie zdrowego trybu życia a także aktywnego wypoczynku i rekreacji. 
 
III. Termin i miejsce: 
04 września 2021 r. (sobota), godz. 10:00, boisko plażowe przy stadionie w Mielniku. 
 
IV. Uczestnictwo: 
1.Turniej przeznaczony jest dla wszystkich mieszanych drużyn amatorskich.(2 osobowych) 
 

2. Wpisowe od drużyny wynosi 30 zł. Kolejność wpłat wpisowego 
decyduje o udziale w turnieju.  
 
BS Hajnówka Filia Mielnik, ul. Plac Kościuszki 1  
33 8071 0006 0004 6499 2000 0010  

Tytuł przelewu: VIII Turniej Plażowej Piłki Siatkowej, Nazwa drużyny 

 
3. Warunkiem uczestnictwa w turnieju  jest: 
- wpłata wpisowego na wskazany numer konta bankowego  
- akceptacja regulaminu i stosowanie się go jego postanowień,  
- podpisanie  Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w turnieju – 

w     przypadku     osób     niepełnoletnich     oświadczenie     podpisane     przez 
rodzica/opiekuna,   albo   przedstawienie   do   wglądu   podczas   weryfikacji 
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w turnieju. 
 

V. Zasady gry: 
1. System rozgrywania meczy jest zależny od ilości drużyn biorących udział w turnieju        
i zostanie ustalony po konsultacji z sędzią głównym i kapitanami drużyn przed 
rozpoczęciem zawodów. 
2. Losowanie grup/drabinki turniejowej odbędzie się w dniu turnieju o godz. 9:50. 
3. O kolejności w grupie decydują odpowiednio: 
 a. Liczba punktów ( zwycięstwo – 2 pkt, porażka – 1 pkt) 
 b. Lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych 
 c. Lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów 
straconych. 
 d. Jeżeli mimo zastosowania reguł określonych w ust. a, b i c nadal nie można 
ustalić  
kolejności, o wyższej pozycji w tabeli decydują mecze pomiędzy zainteresowanymi  
drużynami. 



4. Mecz rozgrywany jest do dwóch wygranych setów (każdy do 15 pkt.) w razie 
konieczności rozgrywany jest trzeci set (również do 15 pkt.). 
5. Mecze finałowe toczą się do 2 wygranych setów ( do 25 pkt), ewentualny trzeci set do  
15 pkt. 
6. W trakcie każdego seta drużynie przysługuje jedna 30 sekundowa przerwa na życzenie. 
7. W czasie trwania zawodów prawo zwracania się do sędziego ma tylko i wyłącznie  
kapitan drużyny. 
8. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPS. 
 
VI. Zapisy: 
Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w siedzibie GOKSiR, Mielnik ul. Zaszkolna 1 

oraz pod nr. tel. (85) 657-71-67, do 31 sierpnia 2021 r., do godz. 15:30. 
 

VII. Nagrody: 
Puchary dla trzech najlepszych drużyn, nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe zdjęcia.  
 
VIII. Postanowienia końcowe: 
1. Każda drużyna jest zobowiązana do zapoznania się i przestrzegania powyższego  
regulaminu. 
2. Zapewnia podstawową opiekę medyczną. 
3. Za rzeczy zagubione podczas turnieju organizator nie odpowiada. 
4. Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody  
wyrządzone przez jej zawodników podczas turnieju. 
5. Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie zostaną 
dopuszczeni do rozgrywek. 
6. Zawodnicy wyrażają zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie w zależności 
od wyboru wizerunku, nazwiska, zdjęć z turnieju, w dowolnym formacie i we wszystkich 
mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie. 
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej  
interpretacji regulaminu i zasad gry. 
8. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia główny zawodów. 
 
 
 Tylko organizatorowi przysługuje prawo interpretacji oraz korekty regulaminu jeśli 
zmiany takie miałyby wpłynąć na sprawne przeprowadzenie zawodów. 

 
 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz 2 rozporządzenia RODO z dn. 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż 

Administratorem Danych Osobowych otrzymanych od Państwa jest Gminny Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji w Mielniku ul. Zaszkolna 1, 17-307 Mielnik, tel. 85 65 77 167   

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod 
adresem: iod-sk@tbdsiedlce.pl 

4. Podanie danych w formularzu zgłoszeniowym , złożonych oświadczeniach, jest dobrowolne ale 
niezbędne do udziału w Wydarzeniu oraz uzyskania przysługujących świadczeń startowych, 
rozpatrywania protestów oraz ewentualnych roszeń zawodników i organizatorów. 

5. Odbiorcami Państwa w zakresie niezbędnym do obsługi wydarzenia danych będą firmy 
świadczące usługi na rzecz Organizatora związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
zawodów (m.in. obsługa rejestracji zawodników, ubezpieczyciele, publikacja danych, bank).  

6. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. 
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5. Przetwarzanie danych: 
 Zgłoszenia, oświadczenia, reklamacje będą przetwarzane przez okres do 3 roku. W 

przypadkach konieczności dochodzenia lub obrony roszczeń, dane mogą być przetwarzane 
dla tych celów do czasu prawomocnego zakończenia postępowań i zaspokojenia 
zasądzonych roszczeń.  

 Dane finansowe przez lat 5 do końca roku kalendarzowego; 
 

6. Przysługujące prawa: 
a) Prawo dostępu do danych; 
b) Prawo do żądania sprostowania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 
c) Prawo do żądania usunięcia danych – w przypadku: gdy dane te nie są już niezbędne do 

celów, dla których były zbierane/przetwarzane, przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
właściciel wycofał zgodę, dane muszą zostać usunięte, aby wypełnić obowiązek 
wynikający z przepisów prawa; 

d) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania – w przypadku: kwestionowania 
prawidłowości danych, przetwarzania niezgodnie z prawem, braku konieczności 
przetwarzania danych, 

e)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
7. W przypadku gdy dana na formularzu zbierana jest w oparciu o zgodę Przysługuje Pani/Panu 

prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na 
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,                  
z obowiązującym prawem. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych 
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu 

 
 
 


