Regulamin
VII Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej Jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych – Głowienka 2018
1. Organizatorzy turnieju:
- Gmina Miejsce Piastowe
- Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym
-Zarząd Powiatowy ZOSPRP
- OSP Głowienka

2. Cel turnieju:
- upowszechnianie sportu jako zdrowego stylu życia w formie aktywnego
wypoczynku,
- integracja w środowisku lokalnym,
- wdrażanie do współzawodnictwa w zespole,
- wyrabianie świadomej postawy zdyscyplinowania i przestrzegania zasad gry,
- popularyzacja piłki siatkowej na terenie powiatu krośnieńskiego,
- integracja środowiska druhów jednostek OSP.

3. Miejsce i termin:
- turniej odbędzie się w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Głowience,
dnia 17.11.2018 r. (sobota, początek godz. 9:00).

4. Warunki uczestnictwa:
- w zawodach może uczestniczyć max 12 drużyn, w tym 2 drużyny z terenu gminy
Miejsce Piastowe,
- tylko zgłoszeni zawodnicy mają prawo występować w barwach swojej drużyny,
- w zawodach prawo startu mają tylko zawodnicy, którzy posiadają legitymację członka
OSP (okazanie ważnej legitymacji upoważnia do startu w zawodach)
- w rozgrywkach mogą brać udział osoby, które nie posiadają przeciwwskazań
lekarskich,
- turniej przeznaczony dla osób pełnoletnich, osoby niepełnoletnie od 16 roku życia
muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów,
- opiekun/trener zobowiązany jest do pobrania zezwoleń od nieletnich zawodników
uczestniczących w turnieju i dostarczenie ich w dniu zawodów do biura,
organizacyjnego (stosowny druk do pobrania ze strony: www.gokmp.net.),
- wszyscy zawodnicy powinni posiadać dowód tożsamości, celem weryfikacji danych
zawartych w legitymacji związkowej.

5. Zgłoszenia do turnieju
- zgłoszenia do turnieju należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
12.11.2018 r. na adres e-mail: leszko11@interia.pl , informacje pod numerem
telefonu 691 736 948,

- ze względu na ograniczoną liczbę drużyn o uczestnictwie w turnieju decyduje
pierwszeństwo zgłoszenia,
- przy zgłoszeniu należy podać: nazwę Jednostki OSP, skład drużyny, imię i nazwisko
pełnoletniego opiekuna/trenera oraz kontakt telefoniczny.
UWAGA: WPISOWE OD DRUŻYNY 50 PLN NA POKRYCIE KOSZTÓW
POSIŁKU (płatne w dniu zawodów)

6. Zasady prowadzenia turnieju:
- turniej prowadzony będzie przez profesjonalnych sędziów,
- system rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych zespołów (max 12), a
zostanie ustalony i podany na odprawie przed rozpoczęciem turnieju,
- drużyny stawiają się 30 minut przed rozpoczęciem turnieju w celu przeprowadzenia
losowania, weryfikacji zawodników,
- obowiązywać będą przepisy PZPS.

7. Nagrody:
- drużyny z miejsc I - III otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy natomiast pozostałe
otrzymają dyplomy za udział,
- przewidziane są także nagrody indywidualne dla najlepszego atakującego i
rozgrywającego.

8. Postanowienie końcowe:
- w czasie zawodów obowiązuje obuwie i strój sportowy,
- na terenie obiektu sportowego obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu,
spożywania alkoholu oraz środków odurzających,
- organizator zapewnia strażacki poczęstunek oraz wodę mineralną,
- organizator zapewnia opiekę medyczną,
- organizator nie pokrywa kosztów przejazdu,
- organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste i inne, które zostały pozostawione na
obiekcie sportowym lub zaginęły w czasie trwania zawodów,
- ostateczne rozstrzyganie spraw spornych oraz interpretacja niniejszego
regulaminu należy do organizatora.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 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 - zwane RODO. GOK w Miejscu Piastowym nie
przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników
innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i
nazwisko, adres e-mail) będą jednak przetwarzane przez GOK w celach komunikacji
pomiędzy GOK w Miejscu Piastowym a Uczestnikiem.
1) Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych przez GOK w Miejscu Piastowym.
2) GOK w Miejscu Piastowym zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w
formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach
dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych
3) Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne
utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego
rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez
umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych
prowadzonych przez GOK w Miejscu Piastowym, w innych elektronicznych środkach
przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez GOK, w

publikacjach GOK, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem,
że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie
ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez GOK, a ich wykorzystywanie
w innym kontekście nie jest dozwolone. GOK zapewnia, że wizerunek uczestników
imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy
przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek
roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
4) Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez GOK i nie wyraża zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań
wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych przez GOK w Miejscu
Piastowym w celach promocyjnych i rozpowszechniania działalności GOK jest
obowiązany zgłosić to pisemnie Organizatorowi.

Patronat medialny sprawują:
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