
                  
 
 

Regulamin  
Turnieju Tenisa Stołowego 

 
  I. Organizator 
                 Organizator: Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie 
                  

 

II.  Cel imprezy 
• Promowanie tenisa stołowego oraz aktywnego stylu życia wśród lokalnej społeczności 

• Upowszechnienie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej 

• Promocja gminy Knurów  

• Integracja środowiska lokalnego  

• Umożliwienie uczestnikom współzawodnictwa sportowego 
 

III.  Termin i miejsce zawodów 

 
 - 25 lutego 2023, godz. 11:00, Hala Sportowa MOSiR, Knurów, ul. Górnicza 2 
 
 

IV. Procedura zgłoszeń, wpisowe, uczestnicy 
1. Prawo startu w Turnieju mają wszyscy uczestnicy, którzy: 
 
-  ukończyli 15 lat, 
 
-  dokonali zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: sport@mosirknurow.pl lub telefonicznie na numer tel. 
032 335-20-14 podając następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu jako kontaktowy 
 
- zapłacili opłatę startową w wysokości 10 złotych (dorośli) lub 5 zł (młodzież od 15. roku życia posiadająca 
legitymację szkolną/studencką) przelewem na konto MOSiR: VELO BANK 19 1560 1081 2121 0978 2266 0002 

lub w kasie MOSiR przy ul. Górniczej 2 w terminie do dni 23.02.2023r. Wpłacający zobowiązani są do 
opisania wpłaty w następujący sposób: „wpisowe do Turnieju tenisa stołowego” oraz podania danych uczestnika 
zawodów, tj. imienia i nazwiska startującego. W przypadku nie stawienia się na imprezę czy rezygnacji z 
uczestnictwa w turnieju opłata startowa nie podlega zwrotowi.  Wpłaty dokonane po terminie zgłoszeń, tj. 
23.02.2023r. będą zwracane wpłacającym. Osoby, które wniosły opłatę startową i chcą otrzymać fakturę, 
powinny zgłosić taką potrzebę telefonicznie  w Dziale Księgowości MOSiR wraz z danymi, na jakie ma być 
wystawiony rachunek, w dniu dokonania opłaty. 
 
-  podpisali oświadczenie w Biurze Zawodów (załącznik nr 1) 
 
- posiadają pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach załącznik nr. 2. (dotyczy niepełnoletnich) 
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2. Uczestnicy Turnieju startują w nich na własną odpowiedzialność po zapoznaniu się z treścią regulaminu oraz po 
podpisaniu Oświadczenia w Biurze Zawodów. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw 
nieszczęśliwych wypadków.  
 

V. System rozgrywek 
System rozgrywek zostanie opracowany i podany do wiadomości na stronie www.mosirknurow.pl z chwilą 
zamknięcia listy zgłoszeń.  
 

VI.  Świadczenia, nagrody i klasyfikacje: 
 Prowadzone będą klasyfikacje: 

- OPEN Kobiet (miejsca 1-3) 
- OPEN Mężczyzn (miejsca 1-3) 

Zawodniczki i zawodnicy sklasyfikowani na miejscach 1-3 w kategorii OPEN otrzymają pamiątkowe puchary lub 
statuetki oraz nagrody w postaci sprzętu sportowego. Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowy gadżet. 
Warunkiem przeprowadzenia rywalizacji w danej kategorii jest udział min. 3 zawodników/zawodniczek. 
Ceremonia wręczenia nagród przewidziana jest po zakończeniu turnieju.  
Organizator w ramach wpisowego zapewnia: halę sportową z dostępem do zaplecza szatniowego, stoły do 
rozgrywek, piłeczki do rozgrywania spotkań. Każdy ze startujących ma obowiązek posiadania własnej rakietki do 
gry.  
 
 

VII. Postanowienia porządkowe 
• Każdy zawodnik wypełnia w Biurze Zawodów Oświadczenie będące warunkiem uczestnictwa w Turnieju 

• Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do Turnieju osób wykazujących symptomy choroby 
jak np. kaszel, duszności, podwyższona temperatura.  

• Postuluje się o odpowiedzialne i zgodne z przepisami zachowanie w trosce o bezpieczeństwo swoje, 
innych uczestników oraz organizatorów zawodów 

 

VIII. Postanowienia końcowe 
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie 

 

• W sprawach nieujętych i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem prawo ostatecznej decyzji ma 
Organizator, tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie 

XI. Ochrona danych osobowych 

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

Uczestnika, w tym wizerunku, przez Gminę Knurów - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie, w 

celach związanych z udziałem w Turnieju (lista startowa), 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 
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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). 

6.   Lista startowa/lista osób zapisanych na Turniej (imię, nazwisko, informacja o dokonaniu płatności (T/N)) i 
wyniki (imię, nazwisko,) zawierają podstawowe dane osobowe oraz wizerunek, które będą publikowane na 
stronie internetowej Organizatora oraz podmiotu współpracującego z Organizatorem w celu organizacji 
Turnieju.  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, miejsce 
zamieszkania), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email), dane rozliczeniowe (numer rachunku 
bankowego), wizerunek, oświadczenie o braku przeciwwskazania do udziału w Turnieju. 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Załącznik nr 1          

Oświadczenie uczestnika 
 

1. Oświadczam, iż brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do mojego udziału w 
zajęciach rekreacyjnych – Turnieju Tenisa Stołowego. 
2. Oświadczam, że biorę udział w Turnieju tenisa stołowego na własną odpowiedzialność i ryzyko oraz 
przyjmuję do wiadomości, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu lub utratę 
życia Uczestników, a także, że Organizator nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych 
wypadków.  
3. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Turnieju Tenisa Stołowego, w tym z art. XI dot. 
przetwarzania danych osobowych. 

 
………………………….. 
czytelny podpis uczestnika 

 
 
Załącznik nr 2  

 
Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na udział dziecka 

w turnieju tenisa stołowego w Knurowie 
w dniu 25.02.2023 r. 

 
Imię i nazwisko Zawodnika:       .........…………………........   Data urodzenia Zawodnika: ……… 
  
 

1. Oświadczam, iż akceptuję Regulamin Turnieju w tenisa stołowego oraz zobowiązuje się do bezwzględnego 
przestrzegania jego postanowień.  
2. Oświadczam, iż zobowiązałem/am syna/córkę do przestrzegania Regulaminu. 
3. Wyrażam zgodę na udział syna/córki w Turnieju w tenisie stołowym organizowanych przez Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie.  
4. Oświadczam, iż brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do udziału syna/córki w Zawodach.  
5. Przyjmuję do wiadomości, że fakt wzięcia udziału w Zawodach związany jest z przetwarzaniem danych 
osobowych Zawodnika, w tym wizerunku, przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie, w celach 
związanych z udziałem w Turnieju, jak również w celu dokumentacji Zawodów, w tym poprzez 
rozpowszechnianie informacji na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie 
oraz publikacji w prasie lokalnej.  
6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku syna/córki w 
postaci fotografii wykonanych w związku z udziałem w Zawodach w celu dokumentującym zawody, poprzez 
rozpowszechnianie na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie oraz 
publikacji w prasie lokalnej. Oświadczam, że nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie 
wizerunku Zawodnika obejmuje także wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, 
rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za 
pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby opublikowania w ww. celach. Oświadczam, że niniejsza 
zgoda do ww. celów następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a w szczególności zgoda do ww. 
celów obejmuje także okres po zakończeniu Zawodów. Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich 
praw z nim związanych na osobę lub podmiot trzeci nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność i 
następuje nieodpłatnie.  
 
 

…………………………………………………………………… 
 Data i podpis Opiekuna/ Przedstawiciela ustawowego 


