
III MEMORIAŁ IM. MARKA WRÓBLEWSKIEGO  

W  TENISIE STOŁOWYM 

   

CEL: 

 uczczenie pamięci Marka Wróblewskiego - wieloletniego działacza i trenera  tenisa stołowego, 

jednego z założycieli  klubu sportowego MKS KSOS Kraków 

 popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży, 

 promocja aktywnego spędzania wolnego czasu, 

 promocja działalności MKS przy Krakowskim  Szkolnym Ośrodku Sportowym 

 

TERMIN I MIEJSCE MEMORIAŁU:  

 niedziela 16 grudnia  2018 r. 

 Kraków, hala widowiskowo - sportowa klubu sportowego  BRONOWIANKA  

ul. Zarzecze124a  30-134 Kraków 

 

ORGANIZATORZY: 

 Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy 

 

ZGŁOSZENIA: 

 zgłoszenie mailowe na adres: MW@ksos.pl albo przez formularz zgłoszeniowy 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3f0AHhxhxqDnMmCvjNU2MHYbWfhk5jI6SlvN

e_PAeuPJ5IA/viewform?vc=0&amp;c=0&amp;w=0&amp;fbclid=IwAR1Sm6E6FJxA-

y4YgWYeiVezpXF-CxuryHTkse_Dd9Xk_j9vPQ084F7d51Y do dnia 14 grudnia 2018 r. do 

godziny 23.00 

 w zgłoszeniu należy podad: nazwisko, imię, kategorię, rok urodzenia oraz klub/miejscowośd,  

 wszelkie zapytania proszę kierowad do Pana Filipa Utylskiego nr tel. 502937491 

 zgłoszenie w dniu zawodów z przyczyn organizacyjnych nie będą mogły byd respektowane 

 udział w Memoriale nie wymaga opłaty (wpisowego) 
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KATEGORIE: 

 

− kategoria żak (ur. w 2008 r. i młodsi) 

− kategoria młodzik (ur. w latach 2006 – 2007) 

− kategoria kadet (ur. w latach 2004 – 2005) 

− kategoria junior (ur. w latach 2001– 2003) 

− turniej weteranów (ur. w  latach 1978-1964) 

− turniej weteranów (ur. w 1963 r. i starsi) 

− turniej  dziewcząt - żaczki i młodziczki (ur. do 2006 r.) 

− turniej kobiet - kadetki, juniorki i seniorki (ur. 2005 i starsze) 

− turniej otwarty 

Zawodnicy młodsi mogą startowad w kategorii starszej, ale wówczas tracą prawo do gry we własnej 

kategorii. Zawodnicy mogą startowad maksymalnie w dwóch turniejach: w swojej kategorii wiekowej 

oraz w turnieju otwartym. 

Dodatkowa informacja dla dziewcząt i kobiet są tylko dwie kategorie wiekowe. Za zgodą organizatora 

jest możliwośd gry w starszej kategorii wiekowej. 

 

SYSTEM ROZGRYWEK: 

System uzależniony będzie od ilości uczestników w poszczególnych kategoriach. Organizatorzy  

w przypadku małej ilości zgłoszeo w danej kategorii mogą łączyd kategorie. 

Sędziowie stolikowi typowani będą przez sędziego głównego spośród uczestników. 

Turnieje będą rozgrywane piłkami plastikowymi Gewo *** 

 

NAGRODY: 

Pula nagród wynosi  co najmniej 6000 zł (nagrody rzeczowe). Za miejsca I – VI: puchary, dyplomy oraz 

nagrody rzeczowe. 

Zasady finansowania: 

- koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy, 

- uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne 



HARMONOGRAM MEMORIAŁU 

 

9.00 - 9.45  rozgrzewka, potwierdzanie uczestnictwa 

9.45 - 10.00        losowanie   

10.00   uroczyste rozpoczęcie III Memoriału 

14.00   (nie wcześniej niż) początek turnieju open 

 

Szczegółowy harmonogram gier zostanie przedstawiony w dniu zawodów. 

 

Sponsor techniczny: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UWAGI KOOCOWE: 

− każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem, 

− zawodnicy nie mogą mied przeciwwskazao lekarskich do wzięcia udziału w zawodach, 

- organizatorzy zapewniają zabezpieczenie medyczne, 

− uczestników obowiązuje strój sportowy, 

− zawodnicy występują w zawodach na własną odpowiedzialnośd, 

− ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie, 

− koszty dojazdu we własnym zakresie, 

− organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione podczas zawodów, 

− organizatorzy nie przewidują posiłków dla zawodników, 

− każdy z uczestników zapisując się do zawodów wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach 

promocyjnych, w szczególności fotografii wykonywanych podczas zawodów, 

− sprawy sporne oraz nie ujęte w regulaminie rozstrzyga sędzia główny zawodów i organizatorzy. 

 

Klauzula o ochronie danych osobowych 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1): 

1) administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS), adres:  

al. Powstania Warszawskiego 6, 31-549 Kraków; 

2) powyższe dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji zawodów sportowych „III Memoriał Marka 

Wróblewskiego w Tenisie Stołowym” - Kraków 16 grudnia 2018 r.; 

3) wizerunek uczestników będzie przetwarzany wyłącznie na potrzeby promocji zawodów oraz umieszczony  

w artykule podsumowującym III Memoriał na stronie internetowej: www.ksos.pl i na koncie MKS KSOS Kraków 

na portalu facebook.com oraz www.kozts.pl w postaci zdjęd oraz filmów; 

4) administrator nie będzie przekazywał danych osobom trzecim ani innym podmiotom bez Pana/Pani zgody; 

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich 

przetwarzania; ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych) oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed właściwym sądem, jeśli przetwarzanie 

danych osobowych odbywa się z naruszeniem prawa; 

6) Inspektorem Ochrony Danych w KSOS jest: Pani Anna Czernoch kontakt: iod@ksos.pl; 

7) brak możliwości przetwarzania danych osobowych uczestnika zawodów przez administratora uniemożliwia 

udział w Memoriale. 

http://www.ksos.pl/
http://www.kozts.pl/

