
Regulamin  „Turnieju młodych talentów w piłce nożnej” 
 

1. Współorganizatorzy: 
Powiat Łódzki Wschodni, GOSTiR w Rzgowie,  GLKS Zawisza Rzgów  
 
2. Termin rozegrania turnieju: 
30 listopada 2019 r. – sobota – początek godz. 10:00           
                                                                                  
3. Miejsce rozgrywania turnieju: 
Hala Sportowa GOSTiR w  Rzgowie ul. Szkolna 5 (wjazd od ul. Literackiej) 
 
4. Celem turnieju jest: 
Popularyzacja piłki nożnej jako formy rekreacji ruchowej wśród dzieci 
 
5. Zasady rozgrywek i uczestnictwo: 
1) W turnieju mogą wziąć udział dzieci z rocznika 2010 i młodsi; 
2) Zespół liczy 4 zawodników + bramkarz; 
3) Czas gry 1×15 minut bez zmiany stron; 
4) Bramki 3 x 1,55, piłka rozmiar 3; 
5) Turniej dla zaproszonych drużyn z powiatu łódzkiego wschodniego (a w przypadku wolnych 
miejsc również chętne drużyny z innych powiatów) – 4 zespoły po 2 drużyny.  
6) System rozgrywek: „każdy z każdym”, z czym drużyny pierwsze grają wyłącznie z drużynami 
pierwszymi, zaś drugie wyłącznie z drugimi. 
 
6. Przepisy gry: 
W meczach turnieju obowiązują zasady gry na Hali, a za grę zgodną z przepisami odpowiada 
sędzia, a w szczególności: 
- rzut karny wykonuje się z 6 m (linia pola karnego), 
- rzut z autu jest poprzez wprowadzenie piłki. Zawodnik w swoim drugim kontakcie może oddać 
strzał na bramkę. Zawodnik drużyny przeciwnej znajduje się w odległości min. 3 m., 
- odległość muru podczas rzutu wolnego, to 5 m., 
- rzut od bramki wykonywany jest przez bramkarza w sposób dowolny, z zastrzeżeniem iż piłka 
musi być dotknięta przez dowolnego zawodnika. W przeciwnym razie drużyna broniąca rozpoczyna 
grę rzutem wolnym pośrednim z dowolnego miejsca linii środkowej, 
- w przypadku ukarania zawodnika za niesportowe zachowanie karą minutową (2 lub 5 minut),  
w jego miejsce wchodzi inny zawodnik. Zawodnik ukarany może wejść na boisku po odbyciu kary, 
- zawodnik podczas odbywania kary znajduje się poza boiskiem w pobliżu linii środkowej. 
- nie można zdobyć bramki bezpośrednio przy wznowieniu „gry od środka”. 
 
7. Przetwarzanie danych osobowych  
1) Administratorem danych osobowych uczestników „Turnieju młodych talentów w piłce nożnej” 
jest Gmina Rzgów, reprezentowana przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki  
i Rekreacji w Rzgowie – Radosława Bubasa. 
2) Dane osobowe uczestników 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 turnieju, archiwizacji dokumentów zgromadzonych w związku z realizacją zadania,  
a także mogą być wykorzystywane w celach promocyjnych, także po zakończeniu turnieju. 
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 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 zawodów. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale 
jest niezbędne do udziału w Turnieju. 
5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestników w celu wskazanym  
w pkt. 2 mogą być one upublicznione na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łodzi, 
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 turnieju 
za pomocą poczty tradycyjnej na adres: GOSTiR w Rzgowie, ul. Szkolna 5, 95-030 Rzgów. 
9) Uczestnikom turnieju przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych jeżeli uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  
 
 
8. Postanowienia końcowe: 
1) Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania boiska do 
gry niezgodnie z regulaminem. 
2) Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników 
powstałe w trakcie turnieju. 
3) Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione podczas turnieju. 
4) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu. W przypadku istotnych zmian 
zobowiązują się do powiadomienia zawodników o zmianach w regulaminie. 
5) Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go 
podczas rozgrywek. Zgłoszenie zespołu – drużyny do rozgrywek jednoznaczne jest z akceptacją 
tego regulaminu. 
6) Organizator w trakcie turnieju zapewnia sędziego oraz pierwszą pomoc przy urazach powstałych 
w czasie gry. 
7) Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za udział w rozgrywkach osób chorych  
i wynikające z tego tytułu wypadki i ich skutki. 
8) W sprawach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje wyłącznie organizator. 
 
9. Nagrody: 
Medale  dla wszystkich zawodników oraz puchary za miejsca I – III. 
 


