
REGULAMIN

Otwartych Mistrzostw Mysłowic w Piłce Nożnej Plażowej 2021

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

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

ul. Stadionowej (Słupna). 
b. Uczestnictwo w turnieju można zgłaszać poprzez email na adres: 

j.adamek@mosir.myslowice.pl do 28.07.2021r. – w zgłoszeniu należy podać: imiona
i nazwiska członków zespołu oraz telefon kontaktowy. W turnieju zagra max 8 
drużyn. 8 osobowe zespoły złożone z 3 zawodników w polu + 1 bramkarza 
(decyduje kolejność zgłoszeń). 

c. W turnieju udział brać mogą dzieci urodzone w latach 2007-2010. 
d. Udział w turniejach jest płatny: 10,00zł drużyna.
e. System rozegrania turnieju zostanie podany w dniu zawodów.
f. Liczba drużyn zostaje ograniczona do 8 zespołów, decyduje kolejność zgłoszeń. 
g. W przypadku osób niepełnoletnich, w momencie zapisu do turnieju, osoby te są 

zobowiązane do przedstawienia zgody rodziców/opiekunów na udział w zawodach. 
h. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem Otwartych 

Mistrzostw Mysłowic w piłce nożnej plażowej i zobowiązany jest do jego 
przestrzegania.

i. Każda drużyna zabezpiecza dla swojej drużyny we własnym zakresie stroje do gry.
j. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
k. Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność. 
l. 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. Przepisy gry:
a. Turniej będzie rozgrywany na boisku pomniejszonym o wymiarach 27m x 12m. 
b. Czas gry 2 x 5 minut, przerwa 1 min. 
c. W turnieju biorą udział zespoły 4-osobowe (3 + bramkarz) + max 4 rezerwowych 
d. Zachowania niezgodne z zasadami fairplay - zawodnik zostaje ukarany karą 2 min.
e. Każdy faul karany jest rzutem wolnym bezpośrednim.
f. Zawodnicy grają na boso lub w elastycznych ściągaczach 
g. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przepisach. 

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. 

mailto:j.adamek@mosir.myslowice.pl


6. Ochrona danych osobowych i wykorzystanie wizerunku:
a. Dane osobowe uczestników Mistrzostw Mysłowic w Piłce Nożnej Plażowej 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 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 Piłce 
Nożnej Plażowej". 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. 
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