I Żarowski Turniej MEGA Piłkarzyki
– Żarów 07.07.2019 r.
Regulamin
1. Organizator:
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
2. Zgłoszenia:
- Warunkiem przystąpienia drużyny to Turnieju jest dostarczenie formularza zgłoszeniowegona adres:
sport@centrum.zarow.pl

W przypadku wolnych miejsc, zapisy w dniu wydarzenia od godziny 15:40
3. Termin, miejsce:
Teren Targowiska Miejskiego w Żarowie, termin turnieju:
07.07.2019 r. o godz. 16.00
4. PRAWO UDZIAŁU:
- Turniej od 14 roku życia
5. System rozgrywek:
System rozgrywek podany będzie po terminie przyjmowania zgłoszeń, w zależności od ilości
startujących zespołów.
6. Przepisy gry:

- jednocześnie mogą grać dwa zespoły po 5 uczestników (wiek zawodników od 14 lat)
- rozgrywane są dwie połowy po 5 lub 10 minut (w zależności od ilości zgłoszeń)
- uczestnicy są przytwierdzeni do poprzeczek
- gracze nie używają rąk (wyjątek-bramkarz)
- grają jedynie nogami
7. Ubiór zawodnika
Zawodnicy zobowiązani są do posiadania butów z płaska lub torfową podeszwą
8. Punktacja:
remis 1 pkt,
wygrana 3 pkt,
przegrana 0 pkt,
Przy równej ilości punktów zdobytych przez dwie drużyny o zajętym miejscu decydują:
1 – bezpośredni pojedynek,
2 - różnica bramek zdobytych do straconych,
3 - ilość bramek zdobytych
- przy liczbie trzech lub więcej drużyn o tej samej liczbie punktów sporządza się tzw. „mała tabelkę” i
zasady te same, ale dla zainteresowanych zespołów, bez pkt „1”,
- inne przepisy zgodne z PZPN,
- interpretacja regulaminu i przepisów gry należy do organizatora,
9. Nagrody:
- dla pierwszych trzech drużyn puchary
- pozostałe drużyny otrzymają dyplomy
10. Postanowienia końcowe:
- udział w zawodach jest jednoznaczny z brakiem przecwskazań zdrowotnych do uprawiania szeroko
pojetego sportu
- zgłoszenie drużyny do Turnieju jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu przez
wszystkich uczestników
- wszyscy uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we
własnym zakresie

- organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste i inne pozostawione na terenie odbywania się zawodów,
a za szkody poniesione w wyniku niewłaściwego użytkowania obiektu odpowiedzialność ponosi drużyna
- dla drużyn udostępnione będą szatnie Gminnego Centrum Kultury i Sportu
- organizator nie zabezpiecza opieki medycznej,
- rozstrzyganie spraw spornych oraz interpretacja niniejszego regulaminu należy do
organizatora
- uczestnicy Turnieju zobowiązani są do posiadania obuwia z płaską lub torfową podeszwą.
- organizator zapewnia uczestnikom zimne napoje
- w przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest zgoda udziału w turnieju pełnoprawnych
opiekunów.

- Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
Wszyscy Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora
oraz jego ewentualnych podwykonawców do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem
zawodów. Te informacje są potrzebne komunikacji między organizatorem oraz zawodnikami w
sprawie związanych z przebiegiem zawodów, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z
dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz. 883. Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane,
możliwości ich poprawiania oraz usunięcia, dostępu do danych, prawa do przenoszenia danych,
żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie
wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Dane
będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji udziału w zawodach, do momentu
wycofania zgody na przetwarzanie dany
- Każdy Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach promocyjnych,
informacyjnych lub marketingowych związanych z zawodami, w tym w relacjach z zawodów
zamieszczonych na stronie internetowej czy w innych mediach. Do takich miejsc publikacji w
szczególności zaliczamy TV, prasę, media społecznościowe tj: Facebook i Instagram. W przypadku
braku udzielenia zgody przez Uczestnika na publikację wizerunku należy zgłosić takie stanowisko
pisemnie przed rozpoczęciem zawodów.

