
VI Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Sołectw Gminy Trzemeszno  2021 

Regulamin 

1. Organizatorem turnieju są Urząd Miejski Trzemeszna oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie, 

sołectwo Niewolno i Szydłowo-Płaczkowo. 

2. Organizator zapewnia obsługę medyczną podczas turniejów. 

3. Drużyna w turnieju może składać się maksymalnie z 10 zawodników.  Warunkiem uczestnictwa w turnieju 

jest zameldowanie na terenie wiejskim gm. Trzemeszno (dopuszczalni są zawodnicy zameldowani na 

terenach wiejskich poza gm. Trzemeszno uczęszczający do szkół znajdujących się w gm. Trzemeszno). Każda 

drużyna musi mieć pełnoletniego opiekuna drużyny (zwanym dalej kierownikiem), który zobowiązany jest 

przekazać wszystkie niezbędne oświadczenia przed turniejem. Zawodnicy muszą grać w drużynie zgodnie                  

z zameldowaniem (sołectwo tworzy drużynę). Jest możliwość dobierania zawodników z innych sołectw 

jedynie za zgodą kierownika drużyny sołectwa, z której zawodnik pochodzi (zgoda musi być pisemna).                 

W rozgrywkach  mogą brać udział zawodnicy, którzy nie ukończyli 15 lat  (do 10.07.2021 - decyduje data 

urodzenia  przed pierwszym turniejem).   

4. Zawodnicy w chwili meczu muszą posiadać pisemne pozwolenie rodziców/prawnych opiekunów na 

uczestnictwo w rozgrywkach o następującej treści:  

 

Niniejszym oświadczam, że: 

 

 

............................................................................................................................. ...................................................................................... 

/imię nazwisko uczestnika/ 

 

 
.................................................................................................................................................................................................. 

/data urodzenia D-M-R) 

 
 

.............................................................................................................................................................  

/zameldowany-adres/ 

 

 

* jest zdolny do udziału w  VI Młodzieżowym Turnieju Piłki  Nożnej Sołectw Gminy Trzemeszno 2021                  

w dniach 11.07.2021 (Niewolno) 08.08.2021 (Płaczkowo). Nie są mi znane żadne powody o charakterze 

zdrowotnym wykluczające  z udziału w turnieju oraz że bierze udział na moją  odpowiedzialność (podstawa 

prawna: Ustawa o sporcie   z 25.06.2010 r. Dz. U. 2014 r. poz. 715).  

* zapoznał się z Regulaminem VI Młodzieżowego Turnieju Piłki  Nożnej Sołectw Gminy Trzemeszno 2021                

i zobowiązuje się do jego przestrzegania.                                                 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb związanych                               

z organizacją i promocją imprezy oraz relację na stronach: www.osir-trzemeszno.pl, www.trzemeszno.pl, 

www.turniejsolecki.pl, https://www.facebook.com/osrodeksportu.rekreacjitrzemeszno/ oraz w mediach 

lokalnych: Gazeta Pałuki oraz str. internetowych www.palukimogilno.pl. Przyjmuje do wiadomości,                      

że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania (podstawa prawna: Art. 29                  

i 32 ust. 4 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 4.5.2016 r.)). 

 
                                                                  /data i podpis rodzica bądź opiekuna 

 

                                                                                  niepełnoletniego uczestnika turnieju/ 



5. Każdy  uczestnik musi być zameldowany na terenie wiejskim gm. Zawodnicy są zobowiązani posiadać 

przy sobie legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający zameldowanie (dopuszczalni są 

zawodnicy zameldowani na terenach wiejskich poza gm. Trzemeszno uczęszczający do szkół znajdujących 

się w gm. Trzemeszno). 

6. Organizatorzy nie zapewniają  jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia 

choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź 

szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i uczestnictwem w turnieju. Zaleca się aby 

uczestnicy turniejów ubezpieczyli się we własnym zakresie. 

7. Zabronione jest granie w korkach z metalowymi wkrętami. 

8. Turnieje odbywać się będą w następujących terminach: 

11.07.2021 – NIEWOLNO, 

08.08.2021 – PŁACZKOWO. 

System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów. 

9. W grze  bierze  udział  6 zawodników + bramkarz. 

10. Gotowość do gry drużyna zgłasza mając minimum 5 zawodników. 

11.  Spotkanie trwać będzie  2 x 10 min. (czas trwania meczu może ulec zmianie, zależny od ilości 

zgłoszonych zespołów). 

12. Zespoły powinny zgłaszać swoją gotowość do rozegrania na 5 min przed jego rozpoczęciem poprzez 

wypełnienie protokołu, w którym wpisuje czytelnie imię  i nazwisko zawodników i przekazuje sędziemu 

czasowemu (brak zgłoszenia gotowości w tym czasie spowoduje zakończenie spotkania walkowerem).                

W trakcie meczu drużyna może dokonać dowolną ilość zmian. 

13. Podczas meczu zawodnicy rezerwowi i kierownictwo zespołu zajmują miejsce na ławkach  w strefie 

zmian. 

14. Za zwycięstwo drużyna oraz najlepszym bilansie drużyn awansujących do półfinałów otrzymuje                     

3 punkty, za remis 1 punkt. 

O miejscu zajętym w turnieju decydują: 

- ilość zdobytych punktów 

-          w przypadku równej ilości punktów - wyniki bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi 

zespołami. 

-          jeżeli w bezpośrednich spotkaniach zainteresowanych drużyn ilość punktów i różnica  bramek będzie 

równa,    decyduje: 

a)      różnica bramek w całym turnieju, 

b)      większa ilość strzelonych bramek w całym turnieju. 

15. W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez trzy i więcej zespołów, będzie miała 

zastosowanie tabela z wynikami bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi zespołami.  

Każda drużyna zachowuje ilość punktów zdobytych w turnieju. Dodatkowo drużyny, które awansują do 

półfinałów otrzymują punkty za zdobycie: 



I miejsca – 7 pkt. 

II miejsca – 5 pkt. 

III miejsca – 3 pkt. 

IV miejsca – 1 pkt. 

w danym turnieju. 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania 

turnieju. 

18.  Podstawowe przepisy gry : 

 w grze bierze 6 zawodników + bramkarz 

 Drużyna po otrzymaniu czerwonej kartki gra 2 minuty w osłabieniu po upływie 2 minut drużyna ma 

prawo do uzupełnienia składu, jeżeli w trakcie gry w osłabieniu drużyna  osłabiona straci bramkę 

automatycznie może uzupełnić skład. Natomiast, jeżeli drużyna osłabiona strzeli bramkę w trakcie 

kary nie może uzupełnić składu  do upłynięcia 2 minut od otrzymania kary 

 drużyna, która w czasie  2 minut otrzyma  dwie  czerwone kartki przegrywa mecz  walkowerem 

 zawodnik otrzymujący czerwoną   kartkę  zobowiązany jest w  ciągu 1 min opuścić pole gry i udać 

się  do  szatni lub na trybuny 

 zabrania się  gry  wślizgiem - każdy wślizg traktowany jest jako faul 

 rzuty rożne  oraz  z autu wykonywane  są nogą 

 rzuty z autu wybijane muszą być z linii lub poza boiskiem ze stojącej piłki, auty wybijane z boiska 

będą oddawane drużynie przeciwnej 

 bramkarz wznawia grę od bramki rzutem  lub kopnięciem piłki 

 za faul w polu karnym sędzia dyktuje  rzut karny 

20. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator. 

21. Kary: 

-          3 żółte kartki- odsunięcie od jednego meczu, 

-          2 żółte kartki w meczu i w konsekwencji czerwona są traktowane jako dwie żółte kartki, 

-          czerwona kartka- decyduje o odsunięciu podejmują sędziowie wspólnie z organizatorem, decyzja 

przekazana będzie najpóźniej 30 min po zakończeniu spotkania. 

22. Mecze odbywają się  zgodnie z przekazanym drużynom terminarzem. Organizatorzy w przypadku 

niesprzyjających warunków atmosferycznych zastrzegają sobie prawo  do zmiany terminów meczy o czym 

poinformują kierowników drużyn  na dwie godziny przed ich  rozpoczęciem. 

23. Szczegółowych informacji uzyskać można pod nr tel. 691-808-908. 

Tabele i wyniki będą dostępne na stronie: 

- www.osir-trzemeszno.pl; 

-  facebook:  https://www.facebook.com/osrodeksportu.rekreacjitrzemeszno/. 

ZASADY UDZIAŁU ZGODNIE Z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii: 

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


 obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt; 

 obowiązkowa dezynfekcja sprzętu sportowego; 

 na obiekcie może przebywać do  500 zawodników uczestniczących w  turnieju; 

 na obiekcie mogą przebywać kibice na placu niebędącym boiskiem piłki nożnej w odstępach             

1,5 m zajmując nie więcej niż 50% powierzchni placu. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO): 
1. Organizatorem Turniejów jest OSiR w Trzemesznie z siedzibą w Trzemesznie przy ul. Piastowskiej, posiadająca                

nr NIP: 784-22-84-148, Regon: 634629000 (zwanym dalej OSiR). 

2. Uczestnikiem Turniejów  jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Lidze (dalej jako „Uczestnik”). 

3. Istnieje możliwość, iż przebieg Ligi, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą 

urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

4. Biorąc udział w Turniejach Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez 

OSiR jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Ligi za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego 

publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (np.  Facebook, Youtube) i stronach 

internetowych OSiR oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych, jak również 

w pochodzących od OSiRu lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz 

innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez 

OSiR   w związku z organizacją Ligi 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 OSiR. 5; 2) Administrator powołał 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD: iod@trzemeszno.pl.; 3) 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;                         

4) 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; 5) 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;                     

6) dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody; 7) 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                          

8) 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; 9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa                   

w Lidze; 10) wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka),                 

w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu. 

 

mailto:iod@trzemeszno.pl

