REGULAMIN
Turnieju Siatkówki Plażowej
organizowanego w dniu 24.06.2017 r.
1. CEL TURNIEJU:
- popularyzacja siatkówki plażowej,
- aktywne spędzanie czasu wolnego,
- integracja dzieci, młodzieży i dorosłych,
- rywalizacja sportowo - rekreacyjna zgodnie z zasadami fair play.
2. TERMIN I MIEJSCE:
Turniej Siatkówki Plażowej [ dalej Turniej ] odbędzie się na boiskach do siatkówki
plażowej na terenie Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ulicy Strumykowej 21
w Warszawie w dniu 24 czerwca 2017 r. w godzinach 9.00 - 16.00.
3. ORGANIZATOR:
Organizatorem Turnieju jest Białołęcki Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, zwany dalej „Białołęckim Ośrodkiem Sportu”.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1) Do udziału w Turnieju dopuszczone są zespoły 2-osobowe żeńskie, męskie i mieszane
rywalizujące w jednej kategorii. W Turnieju może wziąć udział każdy chętny, który
ukończył 16 rok życia. Udział w Turnieju jest bezpłatny. Zgłoszenia, zawierające nazwę
zespołu, imiona, nazwiska oraz rok urodzenia uczestników będą przyjmowane:
a) drogą mailową na adres plazowka@bos.waw.pl, od dnia 12 czerwca 2017 r. do
dnia 22 czerwca 2017 r.
2) Uczestnicy dokonujący zgłoszenia drogą mailową zobowiązani są do potwierdzenia
uczestnictwa w biurze zawodów w dniu rozegrania Turnieju w godzinach 9.00 - 9.45.
W przypadku nie potwierdzenia zgłoszenia mailowego, zgłoszenie uważa się za
nieważne.
3) Warunkiem wpisania na listę startową - w przypadku uczestników niepełnoletnich jest dostarczenie do biura zawodów w dniu rozegrania Turnieju w godzinach 9.00 9.45 podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna oświadczenia, iż osoba ta
posiada dobry stan zdrowia i nie ma przeciwwskazań lekarskich do ćwiczeń
ruchowych oraz akceptuje Regulamin Turnieju.
Wzór oświadczenia dla uczestnika niepełnoletniego będzie można pobrać na stronie
internetowej Białołęckiego Ośrodka Sportu lub wypełnić w biurze zawodów w dniu
rozegrania Turnieju.

4) W przypadku uczestników pełnoletnich złożenie podpisu na oświadczeniu o dobrym
stanie zdrowia i braku przeciwskazań lekarskich do ćwiczeń ruchowych oraz
akceptacji Regulaminu Turnieju nastąpi podczas wpisywania na listę startową w
biurze zawodów w dniu rozegrania Turnieju w godzinach 9.00 - 9.45.
5) Przewidywana liczna miejsc w Turnieju wynosi 32 zespoły. O wpisaniu na listę
startową decyduje kolejność zgłoszeń.
6) Organizator zastrzega sobie prawo, w przypadku zgłoszenia się dużej liczby
uczestników, do dokończenia Turnieju w innym terminie.
5. SYSTEM ROZGRYWEK I PRZEPISY GRY:
a) Turniej Siatkówki Plażowej zostanie rozegrany systemem dopasowanym do liczby
zgłoszonych uczestników. O wyborze systemu rozgrywek decyduje Sędzia Główny
Turnieju.
b) W Turnieju obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową.
c) Mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów. Każdy set będzie
prowadzony do 21 punktów (w przypadku remisu tie-break do 15).
d) Zawodnicy zgłoszeni do Turnieju nie mogą występować w barwach więcej niż
jednej drużyny.
e) Każdy mecz będą sędziowany przez jednego sędziego. W kwestiach spornych
ostateczną decyzje będzie podejmował Sędzia Główny Turnieju.
f) Każdy uczestnik Turnieju zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego stroju
sportowego.
6. NAGRODY:
Dla trzech najlepszych drużyn przewidziane są nagrody rzeczowe, puchary oraz medale.
7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
1) Administratorem danych osobowych jest Białołęcki Ośrodek Sportu.
2) Administrator danych będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Turnieju
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn.zm.).
3) Dane osobowe Uczestników Turnieju przetwarzane będą jedynie w celu i zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia Turnieju oraz związanych z nim działań
organizacyjno - promocyjnych Organizatora w zakresie i na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa.
4) Wzięcie udziału w Turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika
Turnieju na:
a) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika obejmujących imię, nazwisko oraz
rok urodzenia, na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Turnieju oraz
związanych z nim działań informacyjno - promocyjnych Organizatora,
b) wykorzystanie wizerunku Uczestnika poprzez utrwalanie m.in. w formie zdjęć,
obrazu, rysunków, filmu, rozpowszechnianie w drodze publikowania zdjęć,

rysunków i filmów z utrwalonym wizerunkiem na stronach internetowych
Organizatora i Partnerów, w mediach społecznościowych, lokalnej prasie, radio i
TV oraz wykorzystanie w materiałach promocyjnych w celu prowadzenia działań
informacyjno - promocyjnych Organizatora dotyczących Turnieju oraz działalności
Organizatora, co uczestnik potwierdzi stosownym oświadczeniem.
5) Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
6) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia
udział w Turnieju.
8. KARY
1) Organizatorzy mają prawo podjąć decyzję o wykluczeniu danej drużyny z rozgrywek w
przypadku niedopełnienia formalności zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2) Za niewłaściwe zachowanie względem sędziego lub zawodnika drużyny przeciwnej
zawodnik może zostać wykluczony z udziału w Turnieju.
3) Wyjątkowo niesportowe zachowanie może być ukarane przez Organizatora
wykluczeniem zespołu z rozgrywek.
4) Każda kara wyznaczana jest indywidualnie po rozpatrzeniu danego przypadku przez
Organizatora.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział uczestników w Turnieju
niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
2) Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności. Organizator nie zapewnia uczestnikom Turnieju jakiegokolwiek
ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby,
wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku
z obecnością lub uczestnictwem uczestnika w Turnieju, oraz nie ponosi z tego tytułu
odpowiedzialności.
3) Zgłoszenie się do Turnieju jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego
Regulaminu.
4) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Turnieju.

