
RODZINNY TURNIEJ BADMINTONA W GRZE PODWÓJNEJ 

CENTRUM SPORTOWO – WIDOWISKOWE W KOZACH 

13.10.2019 GODZ. 10:00 

REGULAMIN 

1. Organizator: Centrum Sportowo – Widowiskowe w Kozach, pl. ks. Karola Kochaja 1, 43-340 Kozy. 

2. Termin i miejsce: 13.10.2019 godz. 10:00, Centrum Sportowo – Widowiskowe w Kozach. 

3.  Cel:   

a. popularyzacja i upowszechnianie badmintona jako formy rodzinnej aktywności ruchowej,  

b. zacieśnienie więzi rodzinnych, 

c. integracja społeczności lokalnej. 

4. Uczestnicy: uczestnikami zawodów mogą być tylko drużyny dwuosobowe złożone z dziecka 

i dorosłego. Skład gry podwójnej to uczeń ze szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej oraz osoba 

dorosła z rodziny. Za osobę dorosłą uznaje się każdą osobę mającą rodzinny związek 

z uczniem/uczennicą : mamę, tatę, dorosłego brata, dorosłą siostrę, babcię, dziadka lub osobę 

prawnie sprawującą opiekę nad dzieckiem. 

5. Udział w turnieju jest bezpłatny. 

6. Zgłoszenia: zgłoszenia składamy poprzez wypełnienie gotowego formularza i dostarczenie go 

najpóźniej do 11.10.2019 r. do kasy CSW.   

7. Sprzęt: zawodnicy grają własnym sprzętem. Nie ma możliwości wypożyczenia rakiet od organizatora. 

Organizator zapewnia lotki plastikowe. 

8. Nagrody: za pierwsze trzy miejsca przewidziane są pamiątkowe puchary i medale, a dla wszystkich 

uczestników pamiątkowe dyplomy.  

9. O systemie rozgrywek decydować będzie ilość zgłoszonych drużyn. 

10. Postanowienia ogólne: na hali obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe. 

11.  Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników, nie odpowiadają za życie i zdrowie uczestników oraz nie 

odpowiadają materialnie za rzeczy pozostawione w szatniach. Osoba dorosła w drużynie podpisując 

Kartę Zgłoszeń Uczestnictwa, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu  deklaruje, że  

a. wszystkie dane ujęte w karcie zgłoszeń są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

b. posiada zgodę rodzica/opiekuna prawnego dziecka wpisanego do karty zgłoszeń na udział 

w turnieju oraz że dziecko i uczestnik nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą 

utrudniać lub uniemożliwić mu udział w rozgrywkach. 

c. rodzice/opiekunowie prawni dziecka oraz uczestnik zostali poinformowani i są świadomi 

ewentualnego ryzyka uszczerbku na zdrowiu dziecka i nie będą wnosić żadnych roszczeń 

w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia zaistniałego w trakcie turnieju. 

d. posiada zgodę rodzica/opiekuna prawnego dziecka na udzielenie pierwszej pomocy dziecku, jeśli 

taka potrzeba zaistnieje oraz wyraża zgodę na udzielenie w/w pomocy uczestnikowi. 

e. posiada zgodę rodzica/opiekuna prawnego oraz uczestnik wyraża zgodę na bezterminowe, 

publiczne, nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestników turnieju. Zgoda obejmuje 

w szczególności takie formy publikacji jak: strona internetowa ( np. strona CSW) , strona na portalu 

społecznościowym (typu: Facebook, YouTube) miesięcznik Koziańskie Wiadomości oraz Kronika 

Beskidzka. Wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza dóbr osobistych 

uczestników turnieju zgodnie z art.24 Kodeksu Cywilnego ani innych praw. Oświadcza również, że 

jest osobą nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych oraz że zapoznał się z powyższa 

treścią i w pełni ją rozumie i akceptuje. Niniejszym oświadcza, że został poinformowany, iż 

przysługują mu prawa: wglądu w dane, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu, co do ich wykorzystywania oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo 



usunięcia, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

12. Regulamin zawiera trzy załączniki, będące jego integralną częścią. Pierwszy stanowi komunikat RODO, 

drugi tabela z podpisami wszystkich uczestników potwierdzająca fakt zapoznania się z treścią 

regulaminu oraz trzeci - deklarację uczestnictwa będącą zgodą  na udział w turnieju. 

13. Skrócone zasady gdy w badmintona :  

a. Przed rozpoczęciem meczu dokonuje się losowania i strona wygrywająca rozpoczyna 

serwowanie 

b. Mecz trwa do dwóch wygranych setów.  

c. Strona, która pierwsza zdobywa 21. punkt, wygrywa seta, nie gramy na przewagi. 

d. Strona, wygrywająca seta, serwuje jako pierwsza w następnym secie.  

e. Zmiana stron boiska następuje : po zakończeniu pierwszego seta, po zakończeniu drugiego 

seta jeżeli będzie 3 set. 

f. Punktacja a serwowanie: jeżeli strona serwująca wygrywa wymianę, zdobywa punkt. 

Serwujący serwuje ponownie z przyległego pola serwisowego. Jeżeli strona odbierająca 

wygrywa wymianę, zdobywa punkt i staje się stroną serwującą.  

g. Kolejność serowania : żaden z zawodników nie serwuje ani nie odbiera poza kolejnością, nie 

odbiera także dwóch kolejnych serwów w danym secie. W następnym secie każdy 

z zawodników strony wygrywającej może pierwszy serwować, tak jak każdy z zawodników 

strony przegrywającej może pierwszy odbierać. 

14. Postanowienia końcowe: 

a. w sprawach rozgrywek można kontaktować się z organizatorem: info@csw.kozy.pl lub 

telefonicznie 33 817 57 40 lub 505 091 883, 

b. organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu, 

c. interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora. 

 

 


