
REGULAMIN

Otwartych Mistrzostw Mysłowic w Beach Badminton 2020

1. Organizator:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach
ul. Ks. Norberta Bończyka 32z, 41-400 Mysłowice
tel.: +48 (32) 31-71-802, fax: 222-11-73

Klub Sportowy „Wolant” Jaworzno

2. Zasady Mistrzostw Mysłowic: 
a. Mistrzostwa Mysłowic organizowane są na obiekcie MOSiR Mysłowice przy 

ul. Stadionowej (Słupna). 

b. Zapisy odbywają się w dniach zawodów w godzinach 930 - 1000. 
c. Udział w turniejach jest płatny: 5,00zł/osoba/zawody. 
d. O systemie rozgrywania turniejów decydować będzie organizator, w zależności od 

ilości zgłoszonych osób.
e. Turniej kwalifikacyjny odbywa się, jeśli zgłosi się min. 3 zawodników/par.
f. Turnieje kwalifikacyjne sędziowane są przez uczestników turnieju. Turniej finałowy 

będzie sędziowany przez sędziów ŚZB. Obowiązują zasady „fair play”.
g. Zawody będą rozgrywane w kategoriach: kobiety, mężczyźni, gra podwójna.
h. W zawodach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie i niepełnoletnie, których stan 

zdrowia pozwala na udział w zawodach. W przypadku osób niepełnoletnich, w 
momencie zapisu do turnieju, osoby te są zobowiązane do przedstawienia zgody 
rodziców/opiekunów na udział w zawodach. 

i. Zawodnicy są zobowiązani do posiadania swoich rakiet. Lotki do gry zapewnia 
organizator.

j. W Mistrzostwach Mysłowic każdy zawodnik zdobywa punkty na swoje nazwisko. 
W przypadku gry podwójnej, w kolejnym turnieju może grać z innym zawodnikiem/
zawodniczką.

k. Do turnieju finałowego zostaną zaproszone najlepsze 8 zawodników i zawodniczek 
w grze pojedynczej i 8 par w grze podwójnej, w związku z tym przy pierwszym 
starcie w turnieju eliminacyjnym prosimy o podanie telefonu kontaktowego. 

l. W turnieju finałowym ma prawo grać zawodnik/zawodniczka, który przynajmniej 
raz brał udział w turniejach kwalifikacyjnych.

m. W przypadku tej samej ilości punktów, o kwalifikacji do finału decyduje wyższe 
zajęte miejsce w turniejach kwalifikacyjnych.

n. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem Otwartych 
Mistrzostw Mysłowic w beach badminton i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

o. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
p. W  turnieju finałowym dla najlepszych trójek przewidziane są nagrody, uzależnione 

od możliwości organizatora. Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe 
dyplomy i medale.

q. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym mecze mogą być rozgrywane jedynie 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zawartych w rekomendacji Ministerstwa 
Zdrowia oraz Ministerstwa Sportu oraz wytycznymi zawartymi w Regulaminie 
korzystania z obiektu w czasie pandemii.



3. Punktacja Otwartych Mistrzostw Mysłowic w beach badmintonie (punkty zdobywają 
zawodnicy indywidualnie):
1 miejsce 20 pkt
2 miejsce 16 pkt
3 miejsce 14 pkt
4 miejsce 12 pkt
5 – 6 miejsca 8 pkt
7 – 8 miejsca 6 pkt
9 – 12 miejsca 2 pkt
13 i dalsze miejsca 1 pkt

4. W przypadku złej pogody organizatorzy  zastrzegają sobie prawo do odwołania turnieju lub 
przeniesienia na inny termin. 

5. Wszelkie sprawy nieujęte powyższym regulaminem rozstrzygają organizatorzy wraz 
z sędzią głównym turnieju. 

6. Ochrona danych osobowych i wykorzystanie wizerunku:
a. Dane osobowe uczestników Mistrzostw Mysłowic w Beach Badminton  będą 

przetwarzane  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 takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail 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. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, 
nazwiska na stronie internetowej, MOSiR-u, oraz na profilach internetowych 
zarządzanych przez w/w takich jak Facebook, YouTube,

e. 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. 

f. Dane, o których mowa pkt. c będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
g. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
h. Przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych nie jest procesem 

zautomatyzowanym a dane nie podlegają profilowaniu.
i. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 

trzecim.
j. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych 

za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem 
s.kotowicz@mosir.myslowice.pl we wszystkich sprawach związanych z 
przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących 
im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia
27 kwietnia 2016 r.



k. 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 

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

m. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i 
czasowo wykorzystanie wizerunku przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Mysłowicach z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Ks. N. Bończyka 32z obejmujące 
utrwalanie, obróbkę, powielanie i wykorzystanie wykonanych zdjęć oraz materiałów 
filmowych przedstawiających jego osobę do celów informacyjnych, marketingowych
i promocyjnych zawodów sportowych pod nazwą "Mistrzostw Mysłowic w Beach 
Badminton". Zgoda obejmuje również umieszczanie i publikowanie zdjęć 
i materiałów filmowych zawierających wizerunek za pośrednictwem dowolnego 
medium, włączając w to publikacje na stronie internetowej MOSiR-u, na profilach 
internetowych zarządzanych przez MOSiR takich jak Facebook, YouTube oraz w 
lokalnych mediach i prasie. 

7. Terminy Mistrzostw Mysłowic 2020:
11.07.2020r. (sobota) - kwalifikacje
08.08.2020r. (sobota) - kwalifikacje

29.08.2020r. (sobota) – FINAŁ
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