
REGULAMIN  

XI 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:  

 25 marca 2023 r. (sobota) 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 od IV do II ligi włącznie. 

2.   Zgłoszenia do udziału w Turnieju  przyjmowane będą wyłącznie do 24 marca 2023 r. (piątek) do 

godziny 18:00 - 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 (25 marca 2023 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 XI 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 oraz 

ich funpage’u, 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).    

mailto:zenonwol@gmail.com
http://www.powiatdabrowski.pl/
http://www.lzsmedrzechow.pl/
http://www.sp-medrzechow.pl/


Załącznik do regulaminu  

 
OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA BIORĄCEGO UDZIAŁ  

W XI TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR STAROSTY DĄBROWSKIEGO 
 

 

IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA: ………………………………………………………….…..…………………………..… 

 

MIEJSCOWOŚĆ ZAMIESZKANIA LUB PRZYNALEŻNOŚĆ DO KLUBU SPORTOWEGO: ……………………………………………...… 

Ja niżej podpisany oświadczam, że: 

 

TAK* NIE*  

  Znam regulamin XI Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Dąbrowskiego (zwanego dalej Turniejem), 

organizowanego w dniu 25.03.2023 r. w Mędrzechowie i akceptuję wszystkie jego postanowienia. 

  Jestem zdolny do udziału w Turnieju, biorę w nim udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. 

  Nie będę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów Turnieju w razie zaistnienia zdarzeń 

losowych podczas trwania Turnieju oraz ich skutków. 

  Wyrażam zgodę* na utrwalanie mojego wizerunku na zdjęciach wykonanych podczas Turnieju przez osoby 

wyznaczone przez Organizatorów Turnieju oraz media z nimi współpracujące. Zgoda obejmuje 

wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, korzystanie i rozporządzanie zdjęciami 

(w szczególności: wykorzystanie zdjęć na stronie internetowej Organizatorów: www.powiatdabrowski.pl, 

www.lzsmedrzechow.pl, www.sp-medrzechow.pl oraz ich fanpage’u) w celach dokumentacyjnych, 

informacyjnych, promocyjnych. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem 

każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem.  

  Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych (to jest: imię i nazwisko, miejsce 

zamieszkania lub przynależność do klubu sportowego, wizerunek) w bazie danych wiodącego organizatora 

Turnieju (tj. Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa 

Tarnowska) i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1781), dla celów niezbędnych do realizacji czynności związanych z organizacją Turnieju oraz 

w celach dokumentacyjnych, informacyjnych, promocyjnych, reklamowych.  

  Wyrażam zgodę* na udostępnienie przez Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka 

Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska moich danych osobowych pozyskanych w związku  

z uczestnictwem w Turnieju (takich jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania lub przynależność do klubu 

sportowego, wizerunek) podmiotom trzecim (w szczególności współorganizatorom Turnieju tj. 

Stowarzyszeniu LZS Gminy Mędrzechów, Szkole Podstawowej w Mędrzechowie, lokalnym mediom: e-Kurier 

Dąbrowski, Telewizja Tarnowska.tv, Radio RDN,  …) do dalszego wykorzystania w celach informacyjnych, 

promocyjnych, reklamowych.  

  Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż: 

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

- moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dla celów niezbędnych do realizacji 

czynności związanych z organizacją Turnieju oraz w celach dokumentacyjnych, informacyjnych, 

promocyjnych, reklamowych; 

 - przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania; wniesienia 

pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych; wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także, że przysługuje mi prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych 

narusza przepisy RODO; 

- moje dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów 

dotyczących archiwów (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych), natomiast dane przetwarzane dla celów promocyjnych mogą być przetwarzane 

do czasu, aż nie zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu; 

- Administratorem moich danych osobowych jest przetwarzanych w związku z wykonywaniem przez 

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej zadań powiatu jest Powiat Dąbrowski a w zakresie zadań 

przypisanych bezpośrednio staroście - Starosta Dąbrowski, mający siedzibę w Dąbrowie Tarnowskiej (33-200) 

przy ul. Berka Joselewicza 5. Z administratorem można się skontaktować poprzez pocztę elektroniczną: 

sekretariat@powiatdabrowski.pl lub listownie pisząc na adres siedziby administratora; 

- wyznaczono Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej, z którym 

można kontaktować się pod numerem telefonu 14/642-24-31 wewn. 202 lub pod adresem e-mail: 

iod@powiatdabrowski.pl. 

* Należy zaznaczyć właściwe. UWAGA: Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody jest równoznaczny z brakiem 

możliwości wzięcia udziału w Turnieju. 

 

 

Data …………………………     Podpis ……….……………………………….. 

http://www.powiatdabrowski.pl/
http://www.lzsmedrzechow.pl/

