
                
 

Regulamin Turnieju  

Koszykówki 3 x 3 
 

               I. Organizator. 

                 Organizatorem Turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie 

                   

 

II.  Cel imprezy. 

• Promowanie koszykówki oraz aktywnego stylu życia wśród lokalnej społeczności 

• Upowszechnienie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej 

• Promocja gminy Knurów  

• Integracja środowiska lokalnego  

• Umożliwienie koszykarzom współzawodnictwa 

• Umożliwienie aktywnego spędzania czasu w okresie wakacji 

 

III.  Terminy i miejsca Turnieju. 

Kompleks Boisk Wielofunkcyjnych w Knurowie, ul. Ułanów 8, boisko poliuretanowe.  

Termin: 23 lipca 2022r. godz. 10:00.  

 

IV. Zapisy i wpisowe. 

Zapisy do turnieju przyjmowane są telefonicznie pod nr tel. 32 335-20-14 lub mailowo pod adresem 

sport@mosirknurow.pl  

W przypadku wolnych miejsc możliwe jest przyjmowanie zgłoszeń w dniu zawodów w Biurze Zawodów.  

Wszyscy zawodnicy poniżej 18. roku życia zobowiązani są przedłożyć pisemne oświadczenie 

rodzica/opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na udział w Turnieju.  

Wpisowe do turnieju wynosi: 

- 50 zł od drużyny w przypadku osób dorosłych (kategoria OPEN) 

- 1 zł od uczestnika w przypadku osoby niepełnoletniej 

 

Wpisowe należy opłacić przelewem na konto Organizatora z podaniem danych, tj. Imię i nazwisko 

wpłacającego oraz tytuł wpłaty tj. „ wpisowe do Turnieju Koszykówki 3x3”).  

Nr konta: GETIN BANK 19 1560 1081 2121 0978 2266 0002 

 

Wpisowe można opłacić również gotówką w kasie Kąpieliska „Leśne Zacisze” w Knurowie, ul. 

Niepodległości 109.  

 

V. Zasady rywalizacji. 

1.  Turniej odbywa się w formacie koszykówki 3x3. Zgłaszać się mogą drużyny max. czteroosobowe (3 

grających plus 1 rezerwowy). 

2. Turniej rozgrywany jest w 2 kategoriach: 



- uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

- OPEN 

3. Mecze rozgrywane są w wymiarze czasowym 1 x 10 minut. 

4. Przewidziane są konkursy indywidualne z nagrodami.  

5. Zapewniona jest obsługa sędziowska. 

6. Szczegółowe zasady rywalizacji zostaną podane po zamknięciu listy zgłoszeń.  

 

VI. Nagrody. 

Organizator przyznaje za miejsca 1-3 okolicznościowe puchary oraz nagrody rzeczowe.  

Za zwycięstwo w konkursach indywidualnych przewidziana jest statuetka.  

Organizator zapewnia również wodę i gadżet.  

 

  

VII. Inne.  

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione podczas zawodów rzeczy. 

• Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy. 

• Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

• Uczestnicy startują w turnieju na własną odpowiedzialność.  

• Organizator zaleca uczestnikom turnieju wykonanie profilaktycznych badań lekarskich we własnym 

zakresie potwierdzających brak przeciwwskazania do udziału w turnieju. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

• W sprawach nieujętych i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem prawo ostatecznej decyzji ma 

Organizator.  

 

VIII. Ochrona danych osobowych. 

1. Organizator wskazuje, że wzięcie udziału w Turnieju związane jest z przetwarzaniem danych osobowych 

Uczestnika, w tym wizerunku, przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie w celach związanych z 

udziałem w Turnieju, jak również w celu dokumentującym Turniej (wyniki), w tym poprzez 

rozpowszechnianie na stronie internetowej Organizatora oraz publikacji w prasie lokalnej i lokalnych 

mediach. 

2. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kurowie,  ul. Górnicza 2, 44-

193 Knurów (dalej też jako Administrator). 

3. Administrator umożliwia kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

sekretariat@mosirknurow.pl, telefoniczny na numer telefonu: (32) 330 48 10 oraz na numer telefaksu (32) 

338 48 12,  a także  za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: ul. Górnicza 2, 44 -193 Knurów. 

4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod24@agileo.it oraz za pośrednictwem operatora 

pocztowego na adres: ul. Górnicza 2, 44 -193 Knurów. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu uczestnictwa w Turnieju, podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 199, str.1), (dalej też jako RODO). W przypadku 

przetwarzania informacji o stanie zdrowia w związku z COVID-19 podstawą przetwarzania danych 

osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. i) Ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz.Urz.UE.L Nr 199, str. 1). 
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6. Lista osób zapisanych na Turniej (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania, zawierają podstawowe dane 

osobowe oraz wizerunek, które będą publikowane na stronie internetowej Organizatora. W pozostałym 

zakresie odbiorcą danych osobowych może być podmiot, któremu Administrator jest zobowiązany do 

przekazania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty zewnętrzne 

współpracujące z Organizatorem w celu organizacji Turnieju.  

7. Organizator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia), dane 

kontaktowe (numer telefonu, adres email), wizerunek, oświadczenie o braku przeciwwskazania do udziału 

w Turnieju i stanie zdrowia. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych w 

rozumieniu RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów do 

jakich zostały zebrane oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. 

9. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich sprostowania, gdy są one 

nieprawidłowe.  

10. W przypadkach określonych przepisami prawa Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia 

danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych.  

11. Wobec Uczestnika nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), 

w tym dane Uczestnika nie będą podlegały profilowaniu.  

12. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza 

przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.  

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału przez Uczestnika w 

Turnieju, niepodanie danych osobowych będzie skutkować niemożnością wzięcia udziału w Turnieju.  

 


