
 
Regulamin 

„Otwartych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w piłce siatkowej  
drużyn amatorskich” 

Rzgów, dnia 27 października 2019 r. 
 
 
Współorganizatorzy 
Powiat Łódzki Wschodni, 
Gmina Rzgów,  
Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie 
 
Cel imprezy 
- Popularyzacja sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego; 
- Integracja środowiska lokalnego poprzez sport i rekreację; 
- Zapewnienie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców; 
- Stworzenie warunków do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnych. 
 
Miejsce i termin  
Hala sportowa Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie ul. Szkolna 5, 
27 października 2019 r., otwarcie mistrzostw i rozpoczęcie rozgrywek – godz. 10.00. 
 
Zgłoszenia i uczestnictwo 
1. W mistrzostwach mogą wziąć udział w pierwszej kolejności mieszkańcy powiatu łódzkiego 
wschodniego, a w przypadku wolnych miejsc również chętni mieszkańcy innych powiatów.  
2. Drużyny składają się z max. 10 zawodników.  
3. W rozgrywkach wykluczony jest udział zawodników profesjonalnych, trenujących i grających 
czynnie w klubie sportowym zgłoszonym do rozgrywek PLS.  
4. Do rozgrywek dopuszcza się osoby zdrowe – brak przeciwwskazań zdrowotnych.  
5. Uczestnictwo w turnieju ma charakter dobrowolny – każdy biorący w nim udział robi to  
na własną odpowiedzialność.  
6. Drużyna powinna posiadać swoją nazwę, kapitana, telefon i adres kontaktowy.  
7. W przypadku drużyn, w których skład wchodzą osoby niepełnoletnie wymagana jest pisemna 
zgoda opiekuna prawnego na udział w rozgrywkach, którą należy przekazać kapitanowi drużyny. 
8. Zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę. 
9. Udział w turnieju jest bezpłatny.  
10. Zgłoszenia pisemne należy przesłać do dnia 24.10.2019 r. do godziny 15:00 na adres: 
sekretariat@gostir-rzgow.pl lub złożyć osobiście w biurze hali sportowej.  
Deklaracja zgłoszeniowa uczestników „Otwartych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego   
w piłce siatkowej drużyn amatorskich” stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji drużyny w przypadku podania danych 
niezgodnych z prawdą.  
12. Ilość miejsc ograniczona – w mistrzostwach weźmie udział max. 12 drużyn (w przypadku 
większej liczby chętnych drużyn, o udziale w mistrzostwach decyduje data wpływu zgłoszenia). 
 
Nagrody 
Za zajęcie miejsc I - III drużyny otrzymują pamiątkowy puchar.  
 
Przepisy gry 
1. Drużyny grają w składach sześcioosobowych.  
2. Zawodnicy muszą posiadać stroje sportowe oraz obuwie do sportów halowych. 
3. W trakcie mistrzostw zawodnicy nie mogą nosić na sobie niczego co mogłoby zagrozić 
bezpieczeństwu innych zawodników.  
4. W czasie rozgrywek obowiązują przepisy gry w piłkę siatkową PZPS z niżej wymienionymi 
wyjątkami: 
 
 



 
SYSTEM ROZGRYWEK:  
I Faza grupowa „ system każdy z każdym” (do 2 wygranych setów do 25 z przewagą 2 punktów lub 
rozgrywane 2 sety do 25 z przewagą 2 punktów niezależnie od wyniku).  
II Faza Finałowa „system pucharowy” (do 2 wygranych setów do 25 z przewagą 2 punktów,  
tie break do 15 z przewagą 2 punktów). 
UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek ze względów 
organizacyjnych. 
• W przypadku równej ilości punktów decyduje stosunek setów wygranych do przegranych,  
w następnej kolejności korzystny bilans małych punktów.  
• Do dalszej fazy rozgrywek przechodzi zwycięska drużyna z każdej z grup oraz drużyna  
z najlepszym bilansem punktowym z miejsca drugiego.  
• Mecze prowadzą uprawnieni sędziowie PZPS i\lub sędziowie wyznaczeni przez organizatora.  
• Gra w okularach odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność.  
 
Dyskwalifikacje i wykluczenia: 
Mecz zostanie uznany za przegrany bez gry w przypadku gdy:  
- Drużyna z własnej winy nie stawi się do rozgrywek lub spóźni się więcej niż 5 min.; 
- Drużyna wzbrania się grać pod okiem wyznaczonego sędziego;  
- Drużyna schodzi z boiska lub dekompletuje się przed zakończeniem spotkania;  
- W drużynie grają zawodnicy nieuprawnieni; 
- Drużyna liczy mniej niż 6 zawodników.  
 
Protesty i odwołania: 
Wszelkie protesty i odwołania powinny być składane pisemnie, opatrzone szczegółowym opisem  
i czytelnym podpisem osoby składającej pismo. Procedura ta powinna nastąpić bezpośrednio  
po zakończeniu spotkania, po uprzednim poinformowaniu arbitra o zamiarze wniesienia uwagi  
do protokołu spotkania.  
 
Przetwarzanie danych osobowych  
1. Administratorem danych osobowych uczestników „Otwartych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w piłce siatkowej drużyn amatorskich” jest Gmina Rzgów, reprezentowana przez 
Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie – Radosława Bubasa.  
2. Dane osobowe uczestników Otwartych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w piłce 
siatkowej drużyn amatorskich tj. imię i nazwisko, wizerunek oraz nazwa powiatu, w którym 
zamieszkują, będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, 
przeprowadzenia, promocji, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród przez uczestników, w celach 
rozliczenia mistrzostw, 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. Sienkiewicza 3,  
90-113 Łódź.  
4. Dane osobowe uczestników mistrzostw będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 
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 (zwanego dalej 
RODO), tj. na podstawie zgody uczestników mistrzostw. Podanie danych osobowych ma charakter 
dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w mistrzostwach. 
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestników mistrzostw w celu wskazanym  
w pkt. 2 mogą być one upublicznione na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łodzi, 
Gminy Rzgów i GOSTiR w Rzgowie, na portalach społecznościowych oraz w mediach. 
6. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  
 
 



 
7. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje:  
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO; 
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, 
f) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,  
            co uniemożliwi jednak udział w zawodach. 
8. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z organizatorem zawodów  
za pomocą poczty tradycyjnej na adres: GOSTiR w Rzgowie, ul. Szkolna 5, 95-030 Rzgów. 
9. Uczestnikom mistrzostw przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych jeżeli uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  
 
Postanowienia końcowe 
1. Osoby uczestniczące w mistrzostwach obowiązane są do przestrzegania postanowień regulaminu. 
2. We wszystkich sprawach nieujętych regulaminem decydują współorganizatorzy,  
za pośrednictwem GOSTiR w Rzgowie, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja 
regulaminu. 
3. GOSTiR w Rzgowie zabezpiecza obsługę przedmedyczną. 
4. Regulamin jest wyłączną własnością współorganizatorów. Jakiekolwiek wykorzystywanie go bez 
zgody właściciela jest zabronione. 
5. Koszty organizacyjne zawodów, w tym: zakupu pucharów dla uczestników, opieki 
przedmedycznej pokrywają współorganizatorzy i podmioty wspierający organizację zawodów. 
Koszty uczestnictwa w zawodach (w tym: koszty przyjazdu, odjazdu, ubezpieczenia NNW) 
uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Regulaminu 
„Otwartych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

 w piłce siatkowej drużyn amatorskich”   
Rzgów, dnia 27 października 2019 r. 

 
Deklaracja zgłoszeniowa uczestników „Otwartych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego  w piłce siatkowej drużyn amatorskich” 
Rzgów, dnia 27 października 2019 r. 

 
Nazwa drużyny: ________________________________________________________________ 

Kapitan: _______________________________________________________________________ 

Adres i telefon kontaktowy: _______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

Powiat: ________________________________________________________________________ 
 
 
1. Niniejszym oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na udział w Otwartych 

Mistrzostwach Powiatu Łódzkiego Wschodniego w piłce siatkowej drużyn amatorskich w dniu  
27 października 2019 r. 
            2. Oświadczam, że znam treść i akceptuję regulamin mistrzostw, jak również nie jestem 
czynnym zawodnikiem grającym w rozgrywkach ligowych PZPS. 

3. Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oświadczam, że wyrażam zgodę  
na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Rzgów i Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki  
i Rekreacji w Rzgowie, z siedzibą przy ul. Szkolnej 5, 95-030 Rzgów, zawartych w deklaracji 
zgłoszeniowej, w celach związanych z działaniami statutowymi GOSTiR w Rzgowie oraz wyrażam 
zgodę na umieszczanie wizerunku mojego i mojej drużyny w materiałach reklamowych  
i promocyjnych współorganizatorów mistrzostw. 

 
Lp. SKŁAD DRUŻYNY (imiona i nazwiska zawodników) PODPISY ZAWODNIKÓW 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   

 

Podpis kapitana drużyny: ________________________________________________ 
 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została zawarta w Regulaminie 
„Otwartych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w piłce siatkowej drużyn amatorskich” 
 
 


