
 

 
 

 

 

 

 

ORGANIZATORZY 

 

Miejski Dom Kultury w Olsztynku, Młodzieżowa Rada Miejska w Olsztynku 

 

CZAS I MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW 

 

Turniej odbędzie się 29 sierpnia 2019 roku od godz. 11:00 na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej 

Nr 2 im rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku przy ulicy Ostródzkiej.  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Zgłoszenia drużyn trwają do dnia Turnieju włącznie.  

2. Zgłoszenia drużyn przyjmuje Filip Cyronek telefonicznie: 502 651 624, e-mailowo: 

cyro159@gmail.com lub za pośrednictwem Facebooka. 

3. Zgłoszenie drużyny powinno zawierać imiona, nazwiska i wiek zawodników oraz wyznaczonego 

kapitana drużyny i zawodników rezerwowych, a także dane kontaktowe np. numer telefonu. 

4. Każdy uczestnik biorący udział w zawodach musi mieć ukończone 13 lat. 

5. Każda drużyna musi składać się z minimum 5 osób (wskazane posiadanie 1-2 zawodników 

rezerwowych). 

6. Uczestników obowiązuje sportowy strój podczas rozgrywek. 

 

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW 

 

1. Organizator dopuszcza drużyny mieszane damsko-męsko. 

2. Drużyna na boisku liczy 5 osób. W trakcie meczu możliwe dokonywanie zmian na zawodnika 

rezerwowego. 

3. Liczba zmian jest nieograniczona 

4. Czas meczy oraz system rozgrywek zostanie ustalony w dniu Turnieju. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizatorzy, koordynatorzy oraz wszystkie osoby z nimi współpracujące, a także osoby 

związane z przeprowadzeniem i organizacją Turnieju nie ponoszą odpowiedzialności za szkody 

osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Turnieju. 

2. Udział w zawodach jest bezpłatny i odbywa się na własna odpowiedzialność. 

3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone szkody.  

4. Zdjęcia oraz nagrania filmowe, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane w 

Internecie, prasie, radio i telewizji.  

5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo podczas obecności w 

hali gimnastycznej i kierowanie się zasadą fair play w trakcie Turnieju. 

6. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania 

Turnieju.  

7. Wszystkie sporne kwestie nie objęte tym Regulaminem będzie rozstrzygał Organizator.  

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:  

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Olsztynku (ul. Chopina 29, 

11-015 Olsztynek, telefon kontaktowy: 89 5192 201). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się pod 

adresem e-mail: mdk@olsztynek.pl  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Turnieju Koszykówki w dniu 29 sierpnia 

2019 roku na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Rtm. Witolda Pileckiego w 

Olsztynku. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 

przepisów archiwalnych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 

6. Odbiorcami danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do 

usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa 

się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o 

czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

Administratorem Twoich danych jest Miejski Dom Kultury w Olsztynku z siedzibą przy ulicy 

Chopina 29 w Olsztynku, tel. 89 5192 201 
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