
 

 
                                          

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
III TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 

Im. ANDRZEJA PEREGRYMA 

 
 

09 LIPIEC 2022R. 
Złockie 

 Hala Sportowa - Złockie 

TURNIEJ POŚWIĘCONY PAMIĘCI SERDECZNEGO KOLEGI I 
PRZYJACIELA Z KLUBU TENISA STOŁOWEGO W MUSZYNIE 

 



 
 

I - ORGANIZATOR: 
- KSTS „FORHEND” – Muszyna 
 
 

II - PATRONAT: 
- Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej MUSZYNA Pan dr. Jan Golba 
- PZTS 

 

III - SPONSORZY: 
- PRBiT CECHINI sp. z.o.o Muszyna 
- „Muszynianka” 
- PPL „KORAL” 
- Piekarnia „Sekuła” 
- Zb. Kmietowicz „ GROMMET” 
- F.H.M. FIGIEL 
- F.H.U. „ŻURAW” 
 
 

IV - CEL ROZGRYWEK: 
- Popularyzacja Tenisa Stołowego 
- Promowanie historii, kultury, zabytków naszej gminy wśród gości 
zagranicznych i naszych rodaków 
- Promocja aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych 
- Turniej poświęcony pamięci kolegi, zawodnika śp. Andrzeja Peregryma 

 
 

V - TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK: 
- 09 lipiec 2022r /SOBOTA/ - od godz.8:15 
- Hala Sportowa – Złockie  

 
 
 
 
 
VI - UCZESTNICTWO 
- W turnieju mają prawo do gry zawodniczki i zawodnicy z Polski i z zagranicy 
oraz niezrzeszeni 
- Każdy uczestnik turnieju oświadcza, że jest zdrowy i startuje na własną 



odpowiedzialność – organizator nie ubezpiecza zawodników 
- Wymagane jest posiadanie stroju i sprzętu sportowego zgodnego z 
obowiązującymi przepisami 
- Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie hali 

 
 
VII – KATEGORIE WIEKOWE  
INDYWIDUALNE 
K – kobiety 
M – mężczyźni  
- kat. (A) K+M – do 55 lat (1967 i młodsi) 
- kat. (B) K+M – 56 + (1966 i starsi) 
KATEGORIA DEBLOWA 
- kat. (D) K+M – bez podziału na płeć i wiek 
DEBEL – zawodnicy grający w IV i III lidze i wyżej zostaną rozstawieni i do nich 
będą wylosowani zawodnicy z niższych klas 

 
 
VII – SYSTEM ROZGRYWEK 
Turniej zostanie rozegrany systemem grupowo – pucharowym. Zawodnicy 
zostaną rozlosowani do 4 lub 5 osobowych grup, grając każdy z każdym. 
Następnie 2 najlepszych awansuje do turnieju głównego, pozostali do turnieju 
pocieszenia. Wszystkie mecze rozgrywamy do 3 wygranych setów. Zawodnicy 
grający w III lidze i wyżej zostaną rozstawieni. Organizator zastrzega sobie 
prawo do zmian systemu rozgrywek w zależności od ilości zawodników.  
Sprzęt :  
- 8 stołów JOOLA 
- Piłeczki plastikowe GEWO 
 
 
 
 
 
 

IX – PROGRAM TURNIEJU 
09.07.2022r. (SOBOTA) 
- godz. 8:00 – 9:00 – potwierdzenie zgłoszeń i weryfikacja zawodników 
- godz. 9:00 – 9:30 – losowanie 



- godz. 9:30 – 13:00 – rozgrywki w grupach 
- godz. 13:00 – 13:30 uroczyste otwarcie 
- godz. 13:30 – 14:00 przerwa obiadowa 
- godz. 14:00 – 16:00 dokończenie rozgrywek w grupach oraz Gry Finałowe i  
Turniej pocieszenia 
- godz. 16:00 – 16:30 losowanie gier deblowych 
- godz. 16:30 – 20:00 gry deblowe, rozdanie nagród ,  
                                      uroczyste zakończenie turnieju 
 
 

X – ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU 
Zgłoszenie powinno zawierać: 
- imię i nazwisko – adres zam., tel. Kontaktowy, klub – w której lidze 
- zgłoszenia należy przesyłać do dn. 03.07.2022r  
na adres e-mail: basias1997@gmail.com 
Wpisowe (startowe) – 25zł przeznaczone na nagrody, organizację turnieju i 
poczęstunek płatne przy potwierdzeniu zgłoszenia przed zawodami. 
 
Wszelkie informacje dotyczące turnieju pod nr.tel.: 508 – 953 – 901 
 

XI - NAGRODY 
 Kategorie indywidualne i deblowe; 
- za miejsca 1-3 zawodnicy otrzymują: puchary, medale i nagrody rzeczowe 
(niespodzianki) 
- pozostałe miejsca: zawodnicy otrzymują dyplomy i upominki (niespodzianki). 
Organizator oferuje gratis wodę mineralną, przekąski, lody, kawę, herbatę, 
ciasta. 
 

XII - ZAKWATEROWANIE 
1. Willa „Urocze”, ul. Nowa 12, (1700 m od Hali Sportowej),  

tel. +48 601-653-743 

2. Hotel „Activa”, Złockie 78, (200 m od Hali Sportowej),  
tel. +48 18 471-80-20 

3. Ośrodek Wypoczynkowy „Edyta”, Złockie 75, (2000 m od Hali 
Sportowej),  
tel. +48 500-009-951 

 
W związku z sezonem letnim, prosimy o ewentualne wcześniejsze dokonywanie 
rezerwacji noclegów.  
 



Program czasowy turnieju może ulec zmianie, ze względu na ilość zgłoszonych 
zawodników do zawodów. 

 

XIII – SPRAWY RÓŻNE 

W spawach niejasnych proszę kontaktować się z głównym organizatorem: 
JERZY SUŁKOWSKI tel. 508-953-901,  
 

Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, 
ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów. 

Uczestnicy zawodów mają obowiązek zapoznania się z regulaminem. 
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody 
wyrządzone z własnej winy. 
  

Organizator, oraz wszystkie osoby z nim współpracujące i związane z 
przeprowadzeniem i organizacją turnieju, nie ponoszą odpowiedzialności 
względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które 
wystąpiły przed lub po imprezie. 

Uczestnicy turnieju podpisując listę startową akceptują niniejszy regulamin 

turnieju oraz poniższą klauzulę:  
- zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moją osobą mogą 

być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i Internet. - wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez Turnieju Tenisa Stołowego im. 

Śp. Andrzeja Peregryma oraz otrzymałam/em informację, że:  

- dostęp do tych danych będzie miał wyłącznie Organizator,  
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do karty zgłoszenia, w której są podane 
dane osobowe, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a 

także prawo do przenoszenia danych,  

- podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, - podanie danych jest 
warunkiem niezbędnym by uwzględnić Panią/Pana do wzięcia udziału w 

turnieju,  

- dane będą przechowywane przez okres 5 lat,  
- posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa,  
- Organizator nie przewiduje profilowania na podstawie Pani/Pana danych 
osobowych,  
- podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art.6 ust.1 lit.A 



Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych, oraz uchylenie dyrektywy 95/46 WE /ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych/ (Dz.Urz.UE L.19 z 4 maja 2016,s.1).  

 
Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas zawodów rozstrzyga sędzia główny 
turnieju. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji 
niniejszego regulaminu. W czasie trwania turnieju na Sali będzie stały punkt 

medyczny.  

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Głównym Organizatorem Jerzym 
Sułkowskim: tel. (+48)508-953-901. 

SERDECZNIE PAŃSTWA ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TURNIEJU! 

ORGANIZATOR  

 

 
 


