REGULAMIN
Otwartego Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Srebrnego Miasta
§1
Cel rozgrywania zawodów:

1. Popularyzacja i doskonalenie umiejętności gry w halową piłkę nożną.
2. Aktywizacja wszystkich środowisk w uprawianiu sportu.
3. Propagowanie zdrowego trybu życia.
§2
Organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu we współpracy
z Podokręgiem Piłki Nożnej w Olkuszu.
§3
1. W turnieju mogą brać udział maksymalnie 32 drużyny (decyduje kolejność zgłoszeń).
2. W drużynie mogą występować tylko zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat bez względu
na przynależność klubową i miejsce zamieszkania.
§4
1. Uczestnikami turnieju mogą być drużyny, które zgłoszą swój udział w formie
i terminie określonym przez organizatora, uiszczą wpisowe oraz spełnią warunki
określone w niniejszym regulaminie.
2. Drużyna składa się z pięciu zawodników wraz z bramkarzem + maksymalnie siedmiu
zawodników rezerwowych wymienianych w czasie gry systemem hokejowym (gracze
muszą być wcześniej zgłoszeni w kwestionariuszu drużyny u organizatora).
3. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do przedłożenia organizatorowi, przed
rozpoczęciem turnieju, pisemnego zgłoszenia na udział w turnieju. Zgłoszenie udziału
w turnieju (zgoda na udział) osoby niepełnoletniej musi być podpisane przez rodzica
lub prawnego opiekuna.
4. Pisemne zgłoszenie udziału w turnieju jest obowiązkowe, w przeciwnym razie
zawodnicy nie zostaną dopuszczeni do udziału w turnieju.
5. Jakichkolwiek zmian zawodników można dokonywać tylko do pierwszego meczu
danej drużyny w turnieju.
6. Organizator zdyskwalifikuje drużynę w przypadku stwierdzenia wprowadzenia do gry
zawodnika niezgłoszonego uprzednio w kwestionariuszu drużyny bądź podania przez
kapitana zespołu nieprawdziwych danych.
§5
1. Termin i miejsce: 12-13.01.2019 r. od godz. 800 (eliminacje), 20.01.2019 r. od godz.
830 (finał), Hala Sportowo-Widowiskowa w Olkuszu, ul. Wiejska 1a.
2. Zgłoszenia wraz z wpisowym, w kwocie 150,00 zł. będą przyjmowane u organizatora
do dnia 10.01.2019 r. do godz. 1300. Wpisowe w całości jest przeznaczone na
pokrycie kosztów organizacji turnieju, w tym na nagrody.

3. Losowanie drużyn do turnieju odbędzie się w dniu 10.01.2019 r. o godz. 1315 w Hali
Sportowo-Widowiskowej, ul. Wiejska 1a.
§6
1. System rozgrywek będzie zależał od ilości zgłoszonych zespołów. Drużyny zapoznają
się z ostatecznym systemem rozgrywek na stronie internetowej www.mosir.olkusz.pl
w dniu 11.01.2019 r.
2. Organizator zapewni obsadę sędziowską do przeprowadzenia turnieju, w tym sędziego
głównego.
§7
1. Trzy najlepsze drużyny w turnieju otrzymają: dyplomy, puchary, medale oraz nagrody,
czwarta drużyna otrzyma dyplom oraz nagrodę pocieszenia.
2. Organizator przewiduje nagrody dla najlepszego bramkarza, piłkarza oraz króla
strzelców.
3. Nagrody ufundowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu.
§8
Zasady awansu z grup
1. Kolejność zespołów w grupach ustala się według ilości zdobytych punktów.
2. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn,
o zajętym miejscu decydują:
a) przy dwóch zespołach:
- bezpośredni pojedynek,
- różnica bramek z wszystkich spotkań w turnieju,
- większa ilość zdobytych bramek ze wszystkich spotkań w turnieju.
b) przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą
spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno
zasadami podanymi w § 8 pkt. a.
3. Finałowy turniej z udziałem maksymalnie 8 najlepszych drużyn, wyłonionych
w eliminacjach odbędzie się 20.01.2019 r. od godz. 830 w Hali Sportowo –
Widowiskowej.
§9
1. Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
2. Każda drużyna ponosi koszty własne udziału w turnieju.
3. Każdy uczestnik zawodów musi posiadać odpowiedni strój sportowy (miękkie obuwie
sportowe do gry, jednolite stroje dla drużyny) oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.
4. Uczestnicy turnieju startują w nim na własną odpowiedzialność, są zobowiązani do
przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do
poleceń Organizatora.
5. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oznacza rezygnację z uczestnictwa.
6. Organizator zapewnia opiekę medyczną w zakresie udzielenia pierwszej pomocy
przedmedycznej. Wszelkie przypadki kontuzji, zasłabnięcia lub innych dolegliwości
zdrowotnych należy zgłosić do Organizatora.
7. Organizator zapewnia wodę mineralną dla zawodników.

§10
Postanowienia końcowe
1. Ostateczne decyzje w sprawach interpretacji regulaminu i innych nieobjętych
niniejszym regulaminem spraw podejmuje organizator i sędzia główny turnieju.
2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo młodzieży podczas Turnieju ponoszą rodzice lub
prawni opiekunowie. Organizator Turnieju nie sprawuje opieki nad młodzieżą. Zadaniem
Organizatora jest bezpieczne przeprowadzenie Turnieju oraz dbałość o jego sprawną
organizację.
3. Uczestnicy turnieju we własnym zakresie odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie
wobec innych uczestników turnieju i osób trzecich.
4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb
wewnętrznych Organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach
informacyjnych i reklamowych imprezy.

Olkusz, dnia 11.12.2018 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych uczestników turnieju 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 (o ile
zostanie udostępniony na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz imię nazwisko i rok urodzenia dziecka (w
przypadku zgłoszenia udziału osoby niepełnoletniej).
4. Pani/Pana dane 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 mogą być udostępnione organom publicznym takim jak: Policja, Pogotowie
Ratunkowe.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń przez
administratora lub osoby trzecie.
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.
10.Niniejsza klauzula informacyjna jest również dostępna na stronie www.mosir.olkusz.pl.

