
Turnieje Piłki Siatkowej Plażowej 

IV Grand Prix 

Sołectw Gminy Trzemeszno 

o Puchar Burmistrza Trzemeszna 

 

REGULAMIN 

1.     ORGANIZATOR 

Organizatorem rozgrywek jest Urząd Miejski Trzemeszna, Stowarzyszenie TERAZ. 

Partnerami: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie, SOŁECTWA: Popielewo, Ławki, Ostrowite, 

Kamieniec, Lubiń. 

2.     CEL ROZGRYWEK 

1) Wyłonienie najlepszych par zawodów . 

2) Popularyzacja siatkówki plażowej wśród mieszkańców Sołectw Gminy Trzemeszno. 

3) Utworzenie warunków do uprawiania sportu. 

3.     TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

Zawody odbędą się w następujących terminach: 

 28 czerwca 2020 - ŁAWKI; 

 5 lipca 2020 – OSTROWITE;   

 19 lipca 2020 – POPIELEWO; 

 26 lipca 2020 – KAMIENIEC; 

 15 sierpnia 2020 - Lubiń; 

4.     WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1) Drużyna składa się z 2 zawodników ( pary mieszane, męskie lub żeńskie + osoba rezerwowa, 

możliwość zgłoszenia 3 zawodników) zameldowanych w danym sołectwie Gminy Trzemeszno. 

Sołectwo może wystawić jedną i więcej drużyn.  

2) Wszyscy uczestnicy turniejów muszą podpisać oświadczenie zawodnika (załącznik nr 1),                      

a osoby niepełnoletnie dodatkowo muszą posiadać pisemną zgodę rodzica bądź opiekuna 

prawnego (zaświadczenie - załącznik nr 2), które są ważna podczas wszystkich turniejów                   

w ramach Grand Prix 2020. 

3) W ramach Grand Prix wymagany jest udział przynajmniej w 3 turniejach. Do kwalifikacji 

generalnej  będą brane pod uwagę pkt. z 3 najlepszych turniejów.  Zakończenie Grand Prix, 

wręczanie pucharów i nagród odbędzie się  podczas turnieju w Lubiniu  15.08.2020 r. 

4) Ilość drużyn w GP jest ograniczona do 15, liczy się kolejność zgłoszeń licząc od pierwszego 

turnieju. Drużyna, która opuści 3 turnieje zostaje wykreślona z klasyfikacji Grand Prix.  

5) Zgłoszenia można dokonywać telefonicznie (691 808 908) bądź w dniu zawodów zgodnie z 

harmonogramem turniejów od godz. 15.00 (godz. rozpoczęcia turniejów mogą ulec zmianie). 

 



5.     SPOSÓB PRZEPROWADZENIE ZAWODÓW: 

1) System rozgrywania turnieju zostanie ustalony i ogłoszony przez Sędziego technicznego 

bezpośrednio przed jego rozpoczęciem i uzależniony będzie od liczby zgłoszonych drużyn. 

2) Domyślnym systemem rozgrywek jest tzw. system brazylijski. 

3) Wszystkie mecze rozgrywane są do jednego seta:  

- sety rozgrywane są do 21 lub 15 punktów (w zależności od ilości zgłoszonych drużyn). 

- przy małej ilości drużyn jest możliwość zwiększenia ilości setów do dwóch.  

4) Ustala się punkty rankingowe:  

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Przepisy gry obowiązują jak w przepisach piłki siatkowej plażowej. O przepisach będzie 

informował sędzia przed rozpoczęciem turnieju.  

6.     NAGRODY: 

Drużyny grają o  puchar Burmistrza Trzemeszna. Podczas zakończenie Grand Prix organizatorzy 

zapewniają puchary dla każdej drużyny oraz nagrody dla drużyn, które zajmą I, II, III miejsce. 

7.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1) Organizatorzy zapewniają sędziego technicznego, sędziego stolikowego oraz opiekę medyczną.  

2) Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia. Zawodnicy grają na własną 

odpowiedzialność, mogą ubezpieczać się we własnym zakresie. 

3) Interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

4) Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie.  

 

ZASADY UDZIAŁU ZGODNIE Z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii: 

 zachowanie dystansu 2 m poza boiskiem; 

 obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt; 

 brak możliwości korzystania z WC; 

 obowiązkowa dezynfekcja sprzętu sportowego; 
 

 

 

 

I miejsce 15 pkt.  

II miejsce 12 pkt.   

III miejsce 10 pkt.   

IV miejsce 9 pkt.   

V-VI miejsce 7 pkt.   

VII-VIII miejsce 5 pkt.  

 IX-XII miejsce 3 pkt.  

XIII-XVI miejsce 2 pkt.  

https://www.gov.pl/attachment/abfd173f-05d1-4736-9c56-2879775fa4a6
https://www.gov.pl/attachment/abfd173f-05d1-4736-9c56-2879775fa4a6


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW  

 

1. Organizatorem Imprezy jest Stowarzyszenie TERAZ z siedzibą w Trzemesznie przy ul. 
Piastowskiej, posiadająca nr NIP: 784-249-34-90 (zwanym dalej Stowarzyszeniem). 
2. Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej jako 
„Uczestnik”). 
3. Istnieje możliwość, iż przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie 
utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
4. Biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym 
rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za 
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we 
fragmentach na profilach społecznościowych (np.  Facebook, Youtube) i stronach internetowych 
Stowarzyszenia oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów 
statutowych, jak również w pochodzących od Stowarzyszenia lub wykonanych na jej zlecenie 
publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach 
informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez 
Stowarzyszenie w związku z organizacją Imprezy lub dotyczącą jej działalnością informacyjną 
lub promocyjną. 
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że: 1) 
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie 5; 2) dane osobowe 
Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach oraz 
publikacjach o działalności Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej 
zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej; 3) odbiorcami danych osobowych będą podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, 
upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i 
organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych 
osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo 
przekazywanych danych; 4) dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku będą 
przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których 
Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych 
osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie 
standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską; Uczestnik może 
uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego; 5) dane osobowe 
Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody; 6) Uczestnicy posiadają 
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Strona 2 z 2 7) Uczestnikom 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; 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże 
niezbędne do uczestnictwa w Imprezie; 9) wobec Uczestników nie będą podejmowane 
zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały 
profilowaniu. 

 


