REGULAMIN
GRAND PRIX LATA 2020 O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
W PLAŻOWEJ PIŁCE SIATKOWEJ

I.

Organizator:
Organizatorem Grand Prix Lata w siatkówce plażowej jest:
● Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Słowiańska 10 w Gorzowie Wlkp.
● Siatkarski Klub Sportowy w Gorzowie Wlkp.

II. Cel imprezy
Popularyzowanie siatkówki plażowej wśród mieszkańców Naszego Miasta i okolic.
III. Miejsce i terminy
● MIEJSCE: boisko do piłki plażowej na Ośrodku Przywodnym w Nierzymiu (przy trasie
w kierunku na Strzelce Krajeńskie 15 km od Gorzowa – DK 22)
● TERMIN: 25 lipca 2020r. (Sobota) godz. 10.00
● Zapisy do dnia 25 lipca 2020r. do godz. 10.00
IV. Zasady i warunki uczestnictwa
● do turnieju mogą zgłaszać się drużyny 2 – osobowe (także mieszane)
● każda drużyna winna wskazać swojego kapitana, który będzie reprezentował drużynę w
kontaktach z Organizatorem.
● każda drużyna biorąca udział w turnieju winna wpłacić wpisowe w kwocie 20 zł
od drużyny w formie przelewu na konto OSiR
BANK MILLENNIUM S.A.
72 1160 2202 0000 0000 6064 5460
w tytule wpłaty należy wpisać:
IMIĘ I NAZWISKO DATĘ URODZENIA oraz WPISOWE NA „GRAND PRIX LATA 2020”
lub w dniu zawodów u organizatora
● Osoby, które wykonają przelew po 23 lipca 2020 r. powinny ze sobą zabrać
potwierdzenie dokonania przelewu w celu weryfikacji zgłoszenia w biurze zawodów.
● zgłoszenia można dokonać
drogą elektroniczną
na adres mailowy:
osir@osir.gorzow.pl lub osobiście w dniu turnieju w biurze zawodów, nie później
jednak niż do godziny 10:00.
● zawodnicy powinni mieć ukończone 16 lat,
● uczestnik przed przystąpieniem do rozgrywek musi podać: imię i nazwisko oraz adres
zamieszkania.
● zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział turnieju
od rodziców lub opiekunów prawnych z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem

dopuszczenia ich do zawodów jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem
osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów;
● uczestnicy przy przystąpieniu do rozgrywek muszą złożyć u organizatora zaświadczenie
lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w w/w rozgrywkach lub zobowiązani są
do złożenia podpisanych własnoręcznie oświadczeń (niepełnoletni podpisane przez
prawnych opiekunów) o zdolności tj. braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w zajęciach rekreacyjnych
● od początku do końca turnieju drużyny muszą występować w niezmienionych składach
osobowych
V. System rozgrywania turniejów
● gra prowadzona będzie systemem pucharowym lub każdy z każdym w zależności od
ilości uczestników.
VI. Ocena turniejów
● w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie związanych z systemem rozgrywania
turnieju (i innych) decydują Organizatorzy i sędziowie,
● wyłącznie Organizatorom i sędziom przysługuje prawo do rozstrzygania sytuacji
spornych podczas trwania turnieju.
● Sprawy, które nie objęte są regulaminem rozstrzyga organizator (w odniesieniu do
aktualnych przepisów PZZPS).
● Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
VII. Nagrody:
I miejsce: drużyna otrzymuje puchar oraz 500 zł nagrody pieniężnej ,
II miejsce: drużyna otrzymuje puchar oraz 300 zł nagrody pieniężnej,
III miejsce: drużyna otrzymuje puchar oraz 200 zł nagrody pieniężnej
Zawodnicy za zajęcie od I do VI miejsca otrzymują medale oraz dyplomy,
pozostali zawodnicy dyplomy.
Nagrody pieniężne będą przekazane na konto podane przez kapitana drużyny
Organizatorzy zapewniają catering – zupkę z kotła i kiełbaskę z grila
VIII. Postanowienia końcowe:
● W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych rozgrywki zostaną
przełożone na inny termin.
● obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii
zawodników;
● organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
● organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników
turnieju. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na
życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku,
odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź
szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w turnieju;

● organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu
i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej
pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu
Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
● decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania przez
Uczestnika turnieju są ostateczne i nieodwołalne;
● uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym
ryzyko. - Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w turnieju wiąże się
z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami,
możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Dokonanie
zgłoszenia oraz opłaty wpisowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter,
zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w turnieju i dobrowolnie
zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w turnieju wyłącznie na własną
odpowiedzialność;
● organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich
mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w turnieju;
● Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego
interpretacji;
● Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga Organizator;
● Oryginał Regulaminu wraz z podpisem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji dostępny
do wglądu w siedzibie OSiR.
IX. Ochrona danych osobowych
Zawodnicy oświadczają, że, zostali poinformowani iż:
- administratorem moich danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie
Wlkp. przy ul. Słowiańskiej 10
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp.
możliwy jest pod numerem tel. nr. 95 7287610 lub adresem email
sekretariat@osir.gorzow.pl
- dane osobowe przetwarzane będą w celu tworzenia listy uczestników Grand Prix Lata 2020
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- dane osobowe przechowywane będą przez okres przez 5 lat.
- istnieje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
- istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
- uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych
organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Grand Prix Lata 2020

