„RODZINNE ROZGRYWKI SPORTOWE”
Sezon 2018/2019

REGULAMIN TURNIEJU
§1
Organizatorem Turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu.
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§2
Zawody mają na celu, popularyzację aktywnych form spędzania wolnego czasu, uprawianie
różnych dyscyplin sportowych oraz rozpowszechnienie sportów rodzinnych.
Turniej przeznaczony jest dla rodzin i uczniów ze szkół podstawowych oraz grup zerowych
z przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
W Turnieju dopuszcza się udział rodzin spoza terenu Miasta i Gminy Olkusz.
§3
Turniej składa się z czterech spotkań rozgrywanych w okresie od października 2018 r. do maja
2019 r.
Terminy poszczególnych rozgrywek :
a. 14.10.2018 r. – Turniej halowej mini piłki nożnej, sprawnościowy tor przeszkód, strzały
na bramkę
b. luty 2019 r. - Gry i zabawy w wodzie,
c. kwiecień 2019 r. - Wyścig rowerowy lub gry zespołowe,
d. maj 2019 r. – Biegi przełajowe i Minigolf.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów oraz ilości spotkań.
§4
Turniej będzie rozgrywany w następujących konkurencjach sportowych:
halowa mini piłka nożna,
sprawnościowy tor przeszkód,
konkurencje w wodzie,
minigolf,
wyścig rowerowy,
mini biegi przełajowe,
zabawy sportowe.
W zawodach może brać udział dowolna ilość drużyn/rodzin.
Turniej zostanie rozegrany w trzech kategoriach wiekowych:
a. szkoły podstawowe i przedszkole (dzieci klas 0-2)
b. szkoły podstawowe (dzieci klas 3-5)
c. szkoły podstawowe (dzieci klas 6-8)
Organizator dopuszcza wprowadzenie dodatkowego podziału kategorii na dziewczęta
i chłopców, o ile zgłoszą się minimum 3 drużyny/rodziny dziewcząt i 3 drużyny/rodziny
chłopców.
Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia danej kategorii wiekowej
w czasie trwania rozgrywek.
Jeżeli w składzie drużyn/rodzin są dzieci zaliczające się do dwóch kategorii wiekowych, rodzina
może zgłosić swój udział w dwóch kategoriach.
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§5
Skład drużyn mogą stanowić:
a. matka, ojciec, dziecko (dzieci),
b. dziadek lub babcia, syn lub córka, wnuki.
Zgodę na dopuszczenie do udziału w Turnieju innych krewnych np. cioci, wujka, stryjka,
siostrzeńców, kuzynów itd. podejmuję Organizator.
W każdej konkurencji sportowej mogą brać udział tylko dwie osoby (rodzic + dziecko) z danej
drużyny/rodziny.

§6
Zgłoszenia będą przyjmowane przed każdym spotkaniem u Organizatorów w dniu i miejscu rozgrywek.
§7
1. W każdej rundzie drużyny/rodziny są klasyfikowane wg ilości zdobytych punktów.
2. Dodatkowo w Turnieju jest prowadzona klasyfikacja generalna, stanowiąca sumę wszystkich
punktów zdobytych podczas czterech rund.
3. W klasyfikacji generalnej biorą udział drużyny/rodziny uczestniczące minimum w 2 rundach.
4. Punktacja drużyn/rodzin:
a. System jakim zostaną przeprowadzone poszczególne konkurencje będzie podawany
bezpośrednio przed każdym spotkaniem.
b. Po zakończeniu każdego spotkania zostaną wyłonione trzy najlepsze drużyny/rodziny
w każdej kategorii wiekowej.
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§8
Po każdym spotkaniu trzy najlepsze drużyny/rodziny w kategorii otrzymają dyplomy oraz
nagrody rzeczowe.
Po zakończeniu cyklu czterech spotkań trzy najlepsze drużyny/rodziny w klasyfikacji generalnej
(w każdej kategorii) otrzymają puchary/statuetki.
Fundatorem nagród jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu oraz wszyscy darczyńcy,
którzy wyrażą taką chęć.
§9
Podczas rozgrywek nie będzie pobierana opłata wpisowa.
Organizator zapewnia opiekę medyczną w zakresie udzielenia pierwszej pomocy
przedmedycznej. Wszelkie przypadki kontuzji, zasłabnięcia lub innych dolegliwości
zdrowotnych należy zgłosić do Organizatora.
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas Turnieju ponoszą rodzice lub
prawni opiekunowie. Organizator Turnieju nie sprawuje opieki nad dziećmi i młodzieżą. Zadaniem
Organizatora jest bezpieczne przeprowadzenie Turnieju oraz dbałość o jego sprawną organizację.
Uczestnicy Turnieju we własnym zakresie odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie
wobec innych uczestników Turnieju i osób trzecich.
Koszty organizacyjne pokrywa Organizator.
Każda drużyna/rodzina startuje na własną odpowiedzialność oraz na własny koszt.
Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać odpowiedni strój sportowy. Podczas gier
zespołowych wskazane są jednolite stroje dla drużyny, a w Hali Sportowo - Widowiskowej
obowiązuje miękkie obuwie sportowe o jasnej podeszwie.
Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad
bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń Organizatora. Nieprzestrzeganie niniejszego
regulaminu oznacza rezygnację z uczestnictwa.
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Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych
Organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych
i reklamowych imprezy.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Olkusz, dnia 01.10.2018 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana i Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu
przy ul. Wiejskiej 1a, tel. 32-6494490, e-mail: mosir@mosir.olkusz.pl.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod nr tel. 32 649 44 90 lub drogą elektroniczną pod
adresem: mosir@mosir.olkusz.pl lub korespondencyjnie pod adresem ul. Wiejska 1a, 32-300 Olkusz
3. Pani/Pana dane będące w naszym posiadaniu to: imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania i nr telefonu oraz imię
nazwisko i rok urodzenia dziecka i numer szkoły/przedszkola do której uczęszcza.
4. Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji ww. imprezy
i przetwarzane w celu organizacji zawodów - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (podstawa prawna art. 6, ust. 1, lit. f RODO).
5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka mogą być udostępnione organom publicznym takim jak: Policja,
Pogotowie Ratunkowe.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych Pani/Pana dziecka oraz do ich poprawiania.
7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń przez administratora
lub osoby trzecie (3 lata). W wymienionym wyżej okresie poza wyjątkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń i
archiwizowania - dane nie podlegają innemu przetwarzaniu.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe: Biuro
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.
9. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niepodanie danych
uniemożliwi udział dziecka w ww. imprezie.
10. Niniejsza klauzula informacyjna jest również dostępna na stronie www.mosir.olkusz.pl
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