VII Turniej Piłki Nożnej Oldbojów
o Puchar Starosty Pszczyńskiego
REGULAMIN
1. Rodzaj zawodów – turniej piłki nożnej oldbojów (1984 i starsi).
2. Organizator – Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie.
3. Miejsce i termin zawodów – Kompleks Sportowy „Moje Boisko ORLIK 2012”
w Pszczynie (u. Zamenhofa 5a),11 sierpnia 2019 roku.
4. Cel zawodów – popularyzacja aktywnego wypoczynku.
5. Warunki uczestnictwa:
 zgłoszenia
do
turnieju
przyjmowane
są
drogą
elektroniczną
(sport@posir.pszczyna.pl z dopiskiem „Oldboje”) do 8 sierpnia br.;
 wpisowe do turnieju wynosi 120 zł, które należy wpłacić przelewem (BS 26
8448 0004 0030 9145 2000 0001) lub w biurze Ośrodka do 8 sierpnia 2019;
 drużyny posiadają jednolite koszulki;
 w turnieju mogą występować kobiety i mężczyźni, którzy urodzili się w i przed
1984 rokiem; w turnieju mogą występować zawodnicy zrzeszeni w klubach
sportowych;
 maksymalnie w turnieju może wystąpić 8 drużyn.
6. Uczestnicy oświadczają, że są zdrowi, mają zgodę lekarza na udział
w
zawodach
oraz
biorą
udział
w
zawodach
na
własną
odpowiedzialność.
7. Drużyna składa się maksymalnie z 10 zawodników; na boisku przebywa pięciu
graczy + bramkarz.
8. Turniej
zostanie
rozegrany
zgodnie
z
zasadami
piłki
nożnej
z uproszczeniami; czas oraz system gry turnieju jest uzależniony od ilości
uczestniczących drużyn.
9. Ubezpieczenie – uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
10. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku w celu
udokumentowania przebiegu imprezy (zdjęcia, filmy) oraz na opublikowanie go
w serwisie internetowym www.posir.pszczyna.pl oraz w innych mediach.
11. Opieka medyczna – organizator zapewnia opiekę medyczną podczas
zawodów.
12. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom
organizatora w zakresie ładu i porządku na obiekcie sportowym, w którym
rozgrywane są zawody.
13. Zabrania się uczestnictwa w zawodach po spożyciu alkoholu lub innych
środkach odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
14. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe zagubione lub skradzione
podczas zawodów.
15. Uczestnicy zawodów akceptują postanowienia niniejszego regulaminu.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz prawo do
podejmowania ostatecznej decyzji w kwestiach spornych, a także spraw
nieujętych w niniejszym regulaminie.

Klauzula informacyjna RODO – dane osobowe
Informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych
jest Powiatowy Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Pszczynie z siedzibą w 43-200 Pszczyna, ul. Zamenhofa 5a.
Kontakt - tel: 32 2105500, e-mail: hala@posir.pszczyna.pl.
2. Kontakt do Inspektora
iodpusz@wp.pl.

ochrony

danych

drogą

mailową

na

adres:

3. Celem zbierania danych jest udział w VII Turnieju Piłki Nożnej Oldbojów
o Puchar Starosty Pszczyńskiego.
Podstawa prawna przetwarzania danych to art.6 ust.1 lit. a RODO.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne celem wzięcia udziału
w VII Turnieju Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Starosty Pszczyńskiego.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w turnieju.
6. Pani/Pana dane identyfikacyjne oraz wizerunek będą podlegały udostępnieniu
podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym w celu właściwej
organizacji zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom turnieju oraz w celu
udokumentowania przebiegu imprezy (zdjęcia, filmy).
7. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe identyfikacyjne (imię i nazwisko, rok urodzenia) będą
przetwarzane
przez okres 5 lat, natomiast wizerunek przez okres
funkcjonowania strony internetowej administratora.

