
 

REGULAMIN  
Otwartych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w halowej piłce siatkowej  

kobiet i mężczyzn  
Długie, dnia 8 grudnia 2018 r. 

 

 

Współorganizatorzy  
Powiat Łódzki Wschodni 

Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego”  

 

Cel imprezy  
Popularyzacja kultury fizycznej, aktywnego wypoczynku oraz piłki siatkowej wśród mieszkańców powiatu 
łódzkiego wschodniego.  
Integracja środowiska lokalnego poprzez sport i rekreację.  
Zapewnienie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców.  
Stworzenie warunków do powstawania inicjatyw i podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnych. 

 
Termin i miejsce  
8 grudnia 2018 r., hala sportowa przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem,   

Długie 4, 95-040 Koluszki.  

Przyjazd uczestników i zapisy – od godz. 9.00 
godz. 9.45  -  Uroczyste otwarcie mistrzostw, odprawa techniczna, losowanie gier.  
godz. 10.00 - Rozpoczęcie rozgrywek. 

 

Zgłoszenia drużyn  
1. Zgłoszenia drużyn do udziału w Otwartych Mistrzostwach Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

    w halowej piłce siatkowej kobiet i mężczyzn przyjmowane są poprzez wypełnienie karty zgłoszenia 

   (załącznik do regulaminu) i przesłanie jej skanu na adres e-mail: piotrmroz1@wp.pl  do dnia 7 grudnia 

    2018 r. lub złożenie jej w dniu mistrzostw 8.12.2018 r. do p. Piotra Mroza – przewodniczącego  

    PZLZS PŁW. 

2. Dokonując zgłoszenia poprzez złożenie podpisanej deklaracji uczestnictwa drużyny i poszczególnych 

    zawodników w Mistrzostwach, pełnoletni kapitan drużyny oraz każdy uczestnik (w imieniu osób 

    niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny) oświadcza tym samym, że: 

a)    akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu mistrzostw,  
b)    wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przeprowadzenia mistrzostw,  
c)    wyraża zgodę na zamieszczanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronach internetowych  

        i portalach społecznościowych administrowanych przez współorganizatorów, 

d)   stan jego zdrowia umożliwia mu udział w Mistrzostwach i nie są mu znane żadne powody o charakterze 

        zdrowotnym wykluczającego z udziału w Mistrzostwach. 

 

Zasady uczestnictwa i system rozgrywek  
1. Uczestnikami Mistrzostw są młodzież oraz dorośli. W Mistrzostwach mogą wziąć udział w szczególności 

mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego oraz zaproszone drużyny z innych powiatów, a uczestnictwo 
w mistrzostwach ma charakter dobrowolny. 

2. Mistrzostwa zostaną rozegrane w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn. 
3. Drużyna składa się minimalnie z 6 i maksymalnie z 10 osób (zawodniczek lub zawodników). 

4. Dopuszczalny jest udział  kobiet w drużynie męskiej. 
5. Drużyny występują na boisku w 6-osobowym składzie. 

6. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 
Ostateczny system rozgrywek zostanie ustalony w dniu Mistrzostw na odprawie technicznej  

i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn. 

7.   Uczestnicy zobowiązani są wystąpić w stroju sportowym i obuwiu sportowym na jasnej podeszwie. 
  
Nagrody  
Za zajęcie I, II, III miejsca w kategoriach kobiet i mężczyzn zostaną wręczone nagrody rzeczowe i puchary 

zespołowe oraz  indywidualne medale dla każdego zawodnika zwycięskich drużyn (I, II, III miejsca). 



 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Otwartych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

    w halowej piłce siatkowej kobiet i mężczyzn jest Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe 

    Powiatu Łódzkiego Wschodniego”, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 39, KRS 0000245030. 

2. Dane osobowe uczestników Otwartych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

    w halowej piłce siatkowej kobiet i mężczyzn, tj. imię i nazwisko oraz wizerunek, będą przetwarzane  

    w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia, promocji, wyłonienia 

    zwycięzców i odbioru nagród przez uczestników, w celach rozliczenia imprezy, archiwizacji  

    dokumentów zgromadzonych w związku z realizacją zadania, a także mogą być wykorzystywane w celach  

    promocyjnych, także po zakończeniu Mistrzostw. 

3. W celu prawidłowej realizacji usług określonych w niniejszym regulaminie dane, o których mowa  

    w pkt 2, zostaną udostępnione Starostwu Powiatowemu w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź. 

4. Dane osobowe uczestników Mistrzostw będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi  

    w rozporządzeniu 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 (dalej: RODO), ustawy z dnia 10 maja 

    2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.), zwanej dalej: UODO, innymi 

    obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym regulaminem. 

5. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji  

    międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, 

    w tym profilowaniu. 

6. Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników stanowi art. 6  ust. 1 lit. a RODO. 

7. Uczestnikom przysługują prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych,  

    ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 

    momencie, co uniemożliwi jednak udział w mistrzostwach. 

8. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

    Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa 

    powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora. 

9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do 

    wzięcia udziału w Mistrzostwach, zaś ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia 

    udział w Mistrzostwach. 

 

Postanowienia końcowe  
1. Osoby uczestniczące w Mistrzostwach obowiązane są do przestrzegania postanowień regulaminu. 
2. W trakcie trwania Mistrzostw uczestnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zagrozić 

    bezpieczeństwu uczestników. 

3. W trakcie rozgrywek organizatorzy zapewniają doraźną pomoc przedmedyczną. 

4. We wszystkich sprawach nieujętych regulaminem decydują współorganizatorzy Mistrzostw,  

    za pośrednictwem Powiatowego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego 

   Wschodniego”, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu.   
5. Regulamin jest wyłączną własnością organizatora. Jakiekolwiek wykorzystywanie go bez zgody 

    właściciela jest zabronione.  
6. Koszty organizacyjne Mistrzostw w tym: zakup wody mineralnej dla uczestników Mistrzostw, zakup 

    pucharów i nagród dla uczestników za zajęcie I, II i III miejsca drużynowo, wynagrodzenie sędziów  

    i opieki przedmedycznej, zapewnienie miejsca do przeprowadzenia mistrzostw – pokrywają 

    współorganizatorzy. 

7. Koszty uczestnictwa w Mistrzostwach (w tym: koszty przyjazdu, odjazdu, ubezpieczenia NNW) 

    uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 

8. Szczegółowych informacji udziela przewodniczacy PZLZS PŁW Piotr Mróz  pod nr tel. 604 222 627. 

 
 

 

 

 

 

 

 


