REGULAMIN X TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO
O PUCHAR STAROSTY DĄBROWSKIEGO
I. ORGANIZATORZY:
• Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
• Stowarzyszenie LZS Gminy Mędrzechów
• Szkoła Podstawowa w Mędrzechowie
II. TERMIN I MIEJSCE:
• 15 maja 2022 r. (niedziela) godz. 10:00
• Hala sportowa w Szkole Podstawowej w Mędrzechowie (Rynek 440, 33-221 Mędrzechów).
III. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Dąbrowskiego zostanie rozegrany w dwóch kategoriach:
a) Turniej dla amatorów - w Turnieju dla amatorów mogą startować zawodnicy amatorzy oraz zawodnicy
posiadający licencje w PZTS do V ligi włącznie;
b) Turniej dla zawodników zrzeszonych w Polskim Związku Tenisa Stołowego – uczestnikami Turnieju
mogą być pozostali zawodnicy posiadający licencje w PZTS do III ligi włącznie.
2. Zgłoszenia do udziału w Turnieju przyjmowane będą wyłącznie do 13 maja 2022 r. (piątek) do
godziny 20:00 - sms-em na numer telefonu 667-020-235 lub mailem – zenonwol@gmail.com
Zgłoszenia nie będą przyjmowane w dniu Turnieju.
3. Potwierdzenie uczestnictwa – w dniu Turnieju (15 maja 2022 r.) od godziny 9:00 do 9:45.
4. Uczestników Turnieju obowiązuje obuwie sportowe (z białą podeszwą) oraz strój sportowy.
5. System rozgrywek będzie uzależniony od liczby zgłoszonych zawodników.
6. Ubezpieczenie oraz dojazd uczestnicy są zobowiązani zapewnić we własnym zakresie.
7. Wpisowe do Turnieju - 20 zł.
8. Organizatorzy zapewniają szatnię (za zgubione rzeczy nie ponoszą odpowiedzialności) oraz rozstrzygają
wszelkie kwestie sporne.
9. Organizatorzy zapewniają gorące napoje i drobny poczęstunek dla uczestników Turnieju.
IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
1. Zgodnie 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 ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
Organizatorzy informują, że:
1) udział w X Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Dąbrowskiego oznacza wyrażenie przez
uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a także na jego rozpowszechnienie bez
ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczenie fotografii w celach
dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych na stronach internetowych
organizatorów tj. www.powiatdabrowski.pl, www.lzsmedrzechow.pl, www.sp-medrzechow.pl,
w publikacjach wydawanych przez Organizatorów, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich
będących podmiotami współpracującymi z Organizatorami, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe
fotografie w publikacjach i serwisach osób trzecich mogą jedynie ilustrować działalność
Organizatorów, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
2) klauzula informacyjna określająca cel, sposób i zakres przetwarzania danych osobowych
zawodników uczestniczących w Turnieju zawarta jest w indywidualnych oświadczeniach, których
wzór stanowi załącznik do regulaminu.
2. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka
Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.
V. NAGRODY:
Najlepszych 5 zawodników w każdej z kategorii (tj. w kategorii: zrzeszeni w PZTS oraz w kategorii:
amatorzy) otrzyma puchary ufundowane przez Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
oraz drobne upominki.
Więcej informacji na temat Turnieju można uzyskać pod numerem telefonu: 667-020-235 (zapisy)

