
REGULAMIN 
TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY

OLSZEWO-BORKI

I. Cel:

• popularyzacja tenisa stołowego

• aktywne spędzanie czasu wolnego

• integracja dzieci, młodzieży i dorosłych

II. Organizator:

• Gminny Ośrodek Kultury w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 19, 07-415 Olszewo-
Borki.

III. Współorganizatorzy:

• Urząd Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki. 

IV. Termin i miejsce:

Sala  gimnastyczna  szkoły  podstawowej  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w  Olszewie-Borkach,  ul.
Dojazdowa 14 A, w następujących terminach:

• 24 lutego 2023r. od godz. 10:00 do godz. 12:00 dzieci od 6-10 lat,  od godz. 12:00 do godz.
16:00 dzieci 10-15 lat, od godz. 17:00 kat OPEN

V. Warunki uczestnictwa:

a) uczestnik  musi  własnoręcznie  podpisać  oświadczenie  o  udziale  w  turnieju  na  własną
odpowiedzialność  oraz  o  zaakceptowaniu  postanowień  Ustawy  o  Ochronie  Danych
Osobowych;

b)  uczestnik  niepełnoletni  musi  posiadać  pisemną  zgodę  rodzica/opiekuna  na  udział  w
zawodach;

c) uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania własnego sprzętu i stroju sportowego;

d) zgłoszenia przyjmowane będą do dnia  22 lutego za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: chojnowskigok@olszewo-borki.pl

e) zawody przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu powiatu ostrołęckiego. 

VI. Obowiązuje:

a) strój sportowy; 
b) miękkie obuwie; 
c) własne rakietki tenisowe;



VII. System rozgrywek i przepisy gry:

a) turniej rozegrany zostanie w grach singlowych

b) pojedynki rozgrywane będą do dwóch wygranych setów, do 11 pkt.

c) turniej rozgrywany będzie systemem do dwóch przegranych meczów

d) czas trwania turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników

e) mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS

f) mecze sędziują zawodnicy wyznaczeni przez Organizatora.

VIII. Zgłoszenia i losowanie:

• Zgłoszenia do Organizatora Turnieju 

W każdej kategorii max 32 zawodników, liczy się kolejność zgłoszeń.

• Potwierdzenie  zgłoszeń  obecności  zawodników  do  15  min  przed  rozpoczęciem  każdej
kategorii.

• Losowanie każdej kategorii będzie 10min przed jej rozpoczęciem.

IX. Ochrona danych osobowych:

1. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymogom zawartym w niniejszym Regulaminie,
w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1
i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):
a) administratorem Twoich danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Olszewie-Borkach.

b) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji imprezy sportowej zwanej „TURNIEJ
TENISA STOŁOWEGO" na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,

c)  Twoje  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  innym  podmiotom,  nie  będą  również
wykorzystywane w celach marketingowych, chyba że wyraziłeś/wyraziłaś na to odrębną zgodę,

d)  posiadasz  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo ich  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

e) masz prawo wniesienia skargi gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów,
robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz
innych  materiałów  pochodzących  lub  związanych  z  uczestnictwem  w  Turnieju  na  potrzeby
reklamowe,  promocyjne,  a także możliwość ich wykorzystania  w internecie lub w transmisjach
radiowo-telewizyjnych  oraz  na  wszelkie  inne  potrzeby  komercyjne  z  prawem  do  ich
modyfikowania.



3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów
filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników oraz wypowiedzi,
informacji i pomysłów Uczestników w celu reklamy i promocji. Tego rodzaju zdjęcia, materiały,
wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczone na wybranych nośnikach elektronicznych w
katalogach  oraz  mediach,  w  tym  w  telewizji,  radiu,  gazetach,  magazynach,  na  stronach
internetowych i  na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne
oraz  do  wszelkich  innych  celów  komercyjnych  związanych  z  działalnością  prowadzoną  przez
Organizatora i podmiotów z nim powiązanych.

4.  Uczestnik przyjmuje do wiadomości  możliwość zmian,  modyfikacji  i  skrótów związanych z
użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika.

5.  Uczestnik  oświadcza,  że  Organizator  nie  jest  i  nie  będzie  zobligowany  do  uiszczenia
jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.  Za  nieprzestrzeganie  regulaminu  i  przepisów  gry  grozi  kara  dyskwalifikacji  z  turnieju  lub

walkower. Karę orzeka organizator.

2.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  prawnej  za  stan  zdrowia  uczestników i  udział  w

rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać się wcześniej we

własnym  zakresie  badaniom  lekarskim  stwierdzającym  ich  dobry  stan  zdrowia,  umożliwiający

udział w turnieju. 

3.  W przypadku  osób  niepełnoletnich,  które  chcą  brać  udział  w  turnieju,  organizator  wymaga

oświadczenia pisemnego rodziców/opiekunów zezwalających na udział zawodnika w rozgrywkach.

4. W kategorii OPEN mogą brać udział wyłącznie uczestnicy, którzy ukończyli 16 lat.

5. Zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach, obrączkach itp. w przypadku takich zdarzeń

uczestniczą w meczach na własną odpowiedzialność. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego

wypadku,  który  spowodował  utratę  zdrowia  własnego  oraz  u  osób  drugich  odpowiedzialność

prawna spada na w/w osoby.

6. Zawodnicy zobowiązani są wystąpić w butach przeznaczonych do gry na sali. 

7. Wszystkich obowiązuje zmiana obuwia.

8. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich

tożsamość i na każde wezwanie organizatorów bądź sędziego okazywać ten dokument.

9.  Wszyscy  uczestnicy  Turnieju  wyrażają  zgodę  na  publikację  ich  wizerunków  w  relacjach  z

przebiegu Turnieju zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów. 

10. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami Turnieju mogą być wykorzystane przez

prasę, radio i telewizję. 



11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych decyzja

organizatorów jest decyzją ostateczną. 

12.  Organizator  zastrzega,  że  w  sytuacji  ekstremalnej  MA PRAWO  do  własnej  interpretacji

zaistniałego  zdarzenia,  włącznie  ze  zmianą  regulaminu  (za  „sytuację  ekstremalną”  uważa  się

sytuację sporną, której regulamin nie uwzględnił).

13. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w trakcie trwania

turnieju.

15. Organizator nie będzie zwracał kosztów dojazdu zawodników na Turniej.


