
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin 

XII Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Starosty 

Krośnieńskiego – Niżna Łąka 2022 
 

 

1. Organizatorzy: 

- Starostwo Powiatowe w Krośnie 

- Wójt Gminy w Miejscu Piastowym 

- Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym 

 

2. Cel turnieju: 

- upowszechnianie sportu jako zdrowego stylu życia w formie aktywnego 

wypoczynku, 

- integracja w środowisku lokalnym, 

- wyrabianie świadomej postawy zdyscyplinowania i przestrzegania zasad gry, 

- popularyzacja piłki siatkowej plażowej na terenie Powiatu Krośnieńskiego. 

 

3. Miejsce i termin: 

- turniej odbędzie się na boisku w Niżnej Łące, dnia 24.07.2022 r. (początek godz. 14:00). 

 

4. Warunki uczestnictwa: 

- turniej przeznaczony jest dla mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego, 

- system rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn (max 2 drużyny 

 z danej gminy), a zostanie ustalony i podany na odprawie przed rozpoczęciem turnieju,  

- organizator dopuszcza możliwość wystąpienia w turnieju max 3 drużyn z gminy Miejsce 

Piastowe, 

- organizator dopuszcza możliwość wystąpienia w turnieju, drużyn spoza terenu Powiatu 

Krośnieńskiego, 

- w rozgrywkach uczestniczyć mogą osoby, które nie posiadają przeciwwskazań  

lekarskich, 

- rozgrywki kierowane są do osób pełnoletnich (uczestniczyć mogą osoby niepełnoletnie od 

16 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych), 

- każdy uczestnik bierze udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność, co 

poświadcza własnoręcznym podpisem złożonym na deklaracji przed przystąpieniem do 

turnieju, 

- ze względu na ograniczoną liczbę drużyn, o uczestnictwie w turnieju decyduje 

pierwszeństwo zgłoszenia. 

 

 



5. Zgłoszenia do turnieju: 

- zgłoszenia do turnieju należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.07.2022 r. 

na adres e-mail: leszko11@interia.pl , informacje pod numerem telefonu 691 736 948, 

- przy zgłoszeniu należy podać: nazwę gminy/drużyny, skład drużyny (imiona i nazwiska, 

adresy zamieszkania oraz kontakt telefoniczny zawodników), imię i nazwisko pełnoletniego 

opiekuna/trenera. 

 

6. Nagrody: 

- za zajęcie I – III miejsca drużyny otrzymają nagrody w postaci pucharów, dyplomów  

i nagród rzeczowych, pozostałe drużyny dyplomy za udział. 

 

7. Postanowienie końcowe: 

- organizator zapewnia poczęstunek,  

- organizator zapewnia wodę mineralną, 

- organizator zapewnia opiekę medyczną, 

- organizator nie pokrywa kosztów przejazdu, 

- organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste i inne, które zostały pozostawione lub 

zaginęły w czasie trwania zawodów, 

- w razie niesprzyjających warunków pogodowych turniej zostanie przełożony i rozegrany w 

terminie późniejszym lub całkowicie odwołany, 

- ostateczne rozstrzyganie spraw spornych oraz interpretacja niniejszego 

regulaminu należy do organizatora. 

 

8.  W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z dnia 27.04.2016 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 (ogóle 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych), oświadczam, że: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego 

dziecka przez Administratora danych, który jest organizatorem turnieju - Gminne 

Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym, w celach związanych z: 

- organizacją niniejszego wydarzenia, 

- wykorzystaniem przez organizatora wizerunku uczestnika - zdjęcia, filmu wykonanego 

podczas w/w turnieju i przenosi na Organizatora, w zakresie nieograniczonym czasowo i 

terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem, zdjęciem, 

filmem, 

- prawem do wykorzystania fragmentów lub całości zrealizowanych etiud filmowych do 

celów promocyjnych, w tym prawo do ich publikacji, a także do ich prezentowania 

publicznie związanych z działalnością Organizatora. 

 

 

Zgłoszenie uczestnictwa w Turnieju jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu. 
 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

mailto:leszko11@interia.pl

