
 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH 

 

TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN W PIŁCE SIATKOWEJ  

 

 

 

1. Termin i miejsce: 

Miejsce:  Hala Sportowo-Widowiskowa Arena, ul. Kochanowskiego 6,  Żagań 

Termin:  26 maja (niedziela) 2019 r., godzina 14.00 

   

2.Organizator: 

Spółka Pałac Książęcy z o.o. 

 

3.Cele: 

 Popularyzacja siatkówki. 

 Wyłonienie najlepszych zespołów siatkarskich. 

 Propagowanie aktywnego stylu życia poprzez sport i kulturę fizyczną. 

 

4. Warunki uczestnictwa: 

1. Zgłoszenie zespołu drogą telefoniczną pod numerem 606 429 198 do dnia 23 maja 2019r. 

2. Zgłoszona do rozgrywek drużyna składa się minimalnie z 8 zawodników.  

3. Każdy uczestnik musi mieć ukończony 16 rok życia.  

4. Każdy pełnoletni uczestnik Turnieju oświadcza, iż nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do 

wzięcia udziału w rozgrywkach. Jednocześnie zobowiązany jest do  dostosowania intensywności 

aktywności do stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej.  

5. Od zawodników poniżej 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda 

rodziców/opiekunów, dostarczona organizatorowi przed przystąpieniem zespołu do 

pierwszego meczu. Zgody do pobrania na stronie www.arena.zagan.pl 

6. Do gry mogą przystąpić tylko te osoby, które są podane zarówno w formularzu 

zgłoszeniowym jak i w protokole meczowym. 

7. Zespoły są zobowiązane do przestrzegania regulaminu Hali Sportowo-Widowiskowej. 

Kapitanowie są odpowiedzialni za zapoznanie własnej drużyny z wyżej wymienionym 

regulaminem. 

8. Maksymalna liczba zespołów: 8 

http://www.arena.zagan.pl/


9. System rozgrywek. 

System rozgrywek dopasowany zostanie do liczby zgłoszonych drużyn. Spotkania będą 

rozgrywane zgodnie z przepisami PZPS 

 

8.Nagrody 

Za zajęcie 1-3 miejsca na drużyny czekają pamiątkowe dyplomy oraz puchar dla zespołu. Dla 

najlepszych zawodników Organizator przewiduje indywidualne nagrody wyróżnienia. 

 

9. Dokumentacja fotograficzna 

Podczas Turnieju Organizator będzie prowadził dokumentację fotograficzną. Zdjęcia zostaną 

zamieszczone na stronach Organizatora: www.arena.zagan.pl, 

www.facebook.com/arenazagan oraz na stronie Urzędu Miasta Żagań: urzadmiasta.zagan.pl 

 

10. Postanowienia końcowe 

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z  regulaminem zawodów. 

2. W sprawach spornych lub nieobjętych regulaminem – decyduje sędzia główny 

zawodów. 

3. Każdy uczestnik Turnieju  

4. Organizator może dokonać zmian w regulaminie zawodów. 

 

 

11.  RODO 

 

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia PE 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 (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO; Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, że:  

 Administratorem danych jest Pałac Książęcy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Żaganiu, ul. Szprotawska 4, 68-100 Żagań, 

 kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ustanowionym w Pałacu Książęcym sp. z o. o. możliwy 

jest pod adresem email: iod@palacksiazecy.pl,   

 dane  będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Turnieju dzikich drużyn 

w piłce siatkowej, podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych – RODO, 

 dane nie będą udostępniane innym odbiorcom,  



 dane będą przetwarzane na czas niezbędny dla świadczenia usługi, następnie przez okres  

odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego 

oraz przez okres wymagany przepisami dotyczącymi rachunkowości oraz podatkowymi, 

 Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  

o ile szczególne powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie ograniczają lub nie wyłączają 

takiego uprawnienia, a także prawo do przeniesienia danych i wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie stwierdzenia naruszenia 

przetwarzania danych zgodnie z przepisami, 

 podanie danych osobowych w związku z organizacją Turnieju jest dobrowolne, ale konieczne dla 

jego realizacji, 

 podane dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 

 

    

 


