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R E G U L A M I N

halowego turnieju piłki nożnej chłopców
roczników 2008 - 2009

przeprowadzanego w ramach Akcji „Ferie - Zima 2019”

14 stycznia 2019 r., do mysłowickich szkół podstawowych została wysłana informacja o
organizacji przez MOSiR halowych turniejów piłki nożnej i możliwości wzięcia udziału w nich w
okresie  ferii  zimowych  chłopców  –  uczniów,  w  trzech  grupach  wiekowych.  Ponieważ
zgłoszonych  zostało  siedem drużyn  (wszystkie  z  roczników  2008-2009),  przeprowadzony
zostanie jednodniowy turniej z ich udziałem, wg poniższego regulaminu: 

1. Cel zawodów: - zapewnienie uczniom szkół podstawowych rozrywki oraz
                            właściwego, aktywnego spędzenia czasu wolnego podczas 

      ferii zimowych,
                     - integracja i utrwalanie koleżeństwa poprzez uczestnictwo 

           w grze zespołowej, 
- wyrabianie nawyków zdrowej, szlachetnej rywalizacji 

     sportowej w duchu fair play.

2.  Organizator - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach

  3.  Miejsce turnieju - Hala Widowiskowo Sportowa MOSiR
       Mysłowice, ul Ks. Norberta Bończyka 32 z

4. Termin turnieju - 11 lutego 2019 r.(poniedziałek)
Turniej rozpocznie się o godz. 9:00 

     

5.  Warunki uczestnictwa – Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie i okazanie
w dniu turnieju  indywidualnej  zgody  rodziców na 
udział  w tym turnieju  i  ważnej  legitymacji  szkolnej
(lub  innego  dokumentu  zawierającego  dane  osobowe
i zdjęcie) oraz konieczność posiadania opiekuna przez
każdy zespół (którym może być wyłącznie nauczyciel  
uczniów danej  drużyny szkolnej  lub trener  klubowy).  
Każdy  uczestnik  obowiązany  jest  posiadać  miękkie,  
zamienne  obuwie  sportowe (zakaz  gry  w  obuwiu
z jakimikolwiek korkami/wkrętami). 

6. Zgłoszenia  imienne– w dniu turnieju  – przed rozpoczęciem rozgrywek,
każdy opiekun swojej drużyny, obowiązany jest do do
przedstawienia  listy  imiennej  danej  drużyny (max.  12
piłkarzy w tym 1-2 bramkarzy – z ich zaznaczeniem oraz
wskazaniem kapitana zespołu). 

7. Zasady rozgrywek –  zawody przebiegać będą na zasadzie jednodniowego
 turnieju. Spotkania toczyć się będą systemem „każdy z 

każdym”, a po zakończeniu ostatniego spotkania 
odbędzie się podsumowanie turnieju,  podsumowanie  
wyników i ustalenie kolejności – klasyfikacji drużyn.  
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8. Zasady klasyfikacji - za zwycięstwo drużyna otrzyma 2 pkt., za remis – 1 pkt.
a za porażkę – 0 pkt. Suma punktów wyznaczy każdej 
drużynie miejsce w klasyfikacji końcowej. Gdyby dwie 
drużyny miały jednakowy bilans, o wyższym miejscu 
zadecyduje w pierwszej kolejności lepsza różnica 
bramek, a gdyby i ta była jednakowa – większa ilość 
strzelonych bramek, a następnie – wynik spotkania 
bezpośredniego pomiędzy zainteresowanymi.

 9.  Ochrona danych osobowych

a/ Dane osobowe uczestników „Halowego Turnieju Piłki Nożnej
Chłopców  r.  2008-2009”  będą  przetwarzane  w  celach
organizacji,  promocji  oraz  nagrodzenia  zwycięzców  w/w
zawodów. 

b/ Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji z siedzibą w Mysłowicach 41-400 przy ul.
Ks. N. Bończyka 32z, 

c/ Dane osobowe uczestników takie jak: imię i nazwisko, rok
urodzenia,  nazwy  miejscowości  i  nazwy  klubu/szkoły  będą
przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności z Rozporządzeniem 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 , 

d/ Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych
osobowych,  prawo  ich  poprawiania,  sprostowania,  usunięcia
lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przeniesienia
danych. Uczestnik ma również prawo do wycofania zgody na
przetwarzanie  danych  osobowych.  Wycofanie  zgody  na
przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność
z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie
zgody przed jej cofnięciem. 

e/ Dane, o których mowa pkt. 3 będą przetwarzane do czasu
wycofania  zgody.  6.  Dane  udostępnione  przez  Panią/Pana
będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie
niezbędnym  w  celu  właściwej  organizacji  i  zapewnienia
bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, w tym w szczególności:
firmie ubezpieczeniowej.

f/  Osoby,  których  dane  dotyczą,  mogą  kontaktować  się  z
inspektorem  ochrony  danych  za  pośrednictwem  poczty
elektronicznej  s.kotowicz@mosir.myslowice.pl  we  wszystkich
sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych
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oraz  wykonywaniem  praw  przysługujących  im  na  mocy
Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

g/ Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna  że  przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r 

h/ Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich
przetwarzanie  jest  dobrowolne  ale  niezbędne  do  udziału  w
zawodach. 

i/  Uczestnicy  zawodów  wyrażają  zgodę  na  bezterminowe
wykorzystanie  wizerunku,  przez  Miejski  Ośrodek  Sportu  i
Rekreacji w Mysłowicach z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Ks.
N. Bończyka 32z oraz na umieszczanie i publikowanie zdjęć i
materiałów  filmowych  zawierających  wizerunek  zawodników
na: stronie internetowej MOSiR-u (www.mosir.myslowice.pl),
profilach internetowych zarządzanych przez MOSiR takich jak
Facebook, YouTube lub w innym medium np. telewizji, prasie
w  celu  informacji  i  promocji.  Podstawę  prawną  do
wykorzystania wizerunku stanowi Ustawa o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U z 2016 r., poz. 666, z
póź. zm). 

  10.   Postanowienia końcowe
                            

a/ organizator zawodów zapewnia w czasie trwania turnieju 
sędziego oraz opiekę medyczną i wodę mineralną.

b/  Uczestnicy zawodów zobowiązani są do zachowania ładu,
porządku i czystości w szatniach i pomieszczeniach, z których
będą korzystać. UWAGA  !  Pomieszczenia szatni mogą być
udostępnione dwóm lub więcej drużynom, dlatego w szatniach
nie  należy  pozostawiać  dokumentów,  pieniędzy,  telefonów
komórkowych ani  żadnych  innych  rzeczy  wartościowych,  za
które  organizator  nie  odpowiada  (właściwym  jest  ich
zdeponowanie na czas trwania  turnieju  u swojego opiekuna
lub trenera).   

c/ w hali sportowej zakazuje się spożywania posiłków, żucia
gumy, łuskania słonecznika oraz picia napojów.

d/  uczestnicy  zobowiązani  są  do  właściwego,  kulturalnego  i
zgodnego z normami społecznymi zachowania na obiekcie, jak
i  poza  nim  w  czasie  powrotu  po  zawodach.  W  przypadku
niewłaściwego zachowania się, używania rażącego słownictwa,
gróźb i innych form agresji wobec kolegów lub rywali z innych
drużyn – uczestnik zostanie wykluczony z zawodów, a drużyna




