
 

 

Charytatywny Turniej Siatkówki - Gramy dla Alessandro Stridi 

15.05.2022 

Regulamin rozgrywek 

  
1. Cele. 
a) popularyzacja piłki siatkowej,   
b) propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, 
c) popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji, 
d) pomoc dla Alessandro Stridi 
e) promocja Gminy Kozy, jako przyjaznej do uprawiania sportu, 
 
2. Organizatorzy 
a) Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach  
b) Stowarzyszenie Kozianki  
 
3.Kategorie  
a) Mężczyźni i Kobiety Open (limit 6 zespołów)  

 
4. Termin i miejsce. 
a) 15.05.2022 
b) pierwszy mecz 9.00 
c) Hala Sportowa w CSW Kozy 
  
5.Weryfikacja i rozpoczęcie gier  
a) 2 grupy po 3 zespoły. 
b) 2 najlepsze drużyny z grupy grają półfinały, a 3 miejsca w grupach o 5 miejsce. 
c) 8.00-8.45 weryfikacja drużyn + losowanie 
d) 9.00 otwarcie zawodów + rozgrzewka 
 
6. Uczestnictwo. 

a) prawo startu mają drużyny składające się z minimum 6 zawodników( max 10) 
b)w rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy amatorzy (nie zgłoszeni do rozgrywek 
organizowanych przez PZPS,SZPS ), ograniczenie nie dotyczy zawodników do 20 roku 
życia zamieszkałych na terenie Gminy Kozy (decyduje rok urodzenia) 
c) zawodnik, który rozegrał w danej drużynie jedno spotkanie nie może grać w innym 
zespole. 
d) Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZPS, jednak dopuszcza się grę 

zespołów w składach pięcioosobowych za wyjątkiem przypadku gdy będzie to 
spowodowane dyskwalifikacją lub wykluczeniem zawodnika. 
 

 

7. Zgłoszenia. 

a) zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail info@csw.kozy.pl lub telefonicznie                  
505-091-883, do dnia 13.05.2022 (piątek) - podając nazwę drużyny oraz nr tel. 

kontaktowy. Liczy się kolejność zgłoszeń !!  
b) Liczba miejsc ograniczona do 6 drużyn. 
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8. System rozgrywek. 

9.30   Grupa A 1-2 

10.00 Grupa B 1-2 

10.30 grupa A 1-3 

11.00 grupa B 1-3 

11.30 grupa A 2-3 

12.00 grupa B 2-3 

12.30 mecz o 5 miejsce (3 miejsca z grup A i B) 

13.00 półfinał 1A – 2B 

13.45 półfinał 1B – 2A 

14.15 mecz o 3 miejsce ( może być do 2 wygranych do 25 pkt) 

15.15 finał ( do 2 wygranych do 25 pkt) 

 

9.Klasyfikacja 

O zajętym miejscu w tabeli decydują kolejno: 

a) Ilość dużych punktów  
b) Ilość wygranych meczy 
c) bezpośredni pojedynek (gdy dwie drużyny mają równą ilość punktów i wygranych 
meczy) 
d) stosunek małych punktów 

 
10.Wpisowe 
a) Wpisowe do turnieju wynosi 200,00 zł  
b) Organizator w tej kwocie zapewnia ciepły posiłek, obsługę sędziowską, trofea oraz 
wodę. 
c) Wpisowe płatne gotówką w dniu turnieju.  
 

11.Nagrody  

Dla najlepszych 3 zespołów z każdej kategorii puchar, medale, dyplom. 

 

12.Postanowienia końcowe 

a) organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia za-
wodników od nieszczęśliwych wypadków, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i 
odzieży, 
b) warunkiem uczestnictwa w zawodach jest akceptacja regulaminu, klauzul 
informacyjnych oraz poprawnie wypełniona karta zgłoszeniowa w biurze zawodów.  
c) Każdy uczestnik biorący udział w imprezie wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie 

jego wizerunku w materiałach zdjęciowych, filmowych, publikacjach promocyjnych reali-
zowanych przez Organizatora. Wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu 
promocji i potrzeb funkcjonowania CSW Kozy 
d) Dane osobowe uczestników biorących udział w imprezie będą przetwarzane w celach 
przeprowadzenia konkurencji, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i roz-
liczenia nagrody. Podanie w/w informacji jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich poda-
nia jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w zawodach. 

e) W przypadku osób niepełnoletnich, dodatkowo pisemna zgoda rodziców/opiekunów 
prawnych na udział w zawodach.  

f) zawodnicy pełnoletni składają oświadczenie o braku przeciwskazań do uprawiania siat-
kówki. 
g) organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu, 
h) interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora. 

        

 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane 
dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:  

• Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Sportowo – Widowiskowe w Kozach. 

• Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych, w celu 

przeprowadzenia zawodów, w tym prowadzenia ewidencji, wyłonienia i ogłoszenia 

zwycięzców, wydania nagród oraz promowaniu działań związanych z zawodami  poprzez 

rozpowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych. 

• Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia wszystkich działań 

związanych z realizacją zawodów lub do czasu cofnięcia zgody.   

• Administrator informuje, że uczestnik ma  prawo do: dostępu do swoich danych oraz 

możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody 

na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul Stawki 1, 00- 193 Warszawa). 

• Uczestnicy wyrażają zgodę na podawanie do wiadomości publicznej danych gromadzonych  w 

formularzu zgłoszeniowym wraz z zajętym w zawodach miejscem i osiągniętym wynikiem we 

wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i  informacjach o zawodach i ich wynikach. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w zawodach. 

• Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 

oraz nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Przetwarzanie wizerunku w celach promocyjno - marketingowych 

 

Informujemy uczestników trenerów i kibiców, że w trakcie zawodów będą przeprowadzone działania 
mające na celu stworzenie relacji fotograficznej oraz relacji video z wydarzenia. Uczestnicy i trenerzy 
akceptując regulamin udzielają (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie                          
autorskim i prawach pokrewnych) zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego 
za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych. Zgoda została wyrażona dobrowolnie                        
i w każdym momencie może zostać odwołana. Odwołanie zgody może nastąpić poprzez złożenie                       
pisemnego oświadczenia i wysłania jego skanu na adres: sekretariat@csw.kozy.pl 
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