
 

 
 

 

REGULAMIN 

XXIII GMINNEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA 

WROCANKA 2023 

(Eliminacje do Powiatowej Olimpiady Tenisa Stołowego) 

 

Patronat medialny: dwumiesięcznik „PIASTUN” 

 

1. Organizatorzy turnieju: 

- Wójt Gminy w Miejscu Piastowym 

- Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym 

- Szkoła Podstawowa we Wrocance 

 

2. Cel turnieju: 

- rozpowszechnianie sportu jako zdrowego stylu życia w formie aktywnego wypoczynku, 

- integracja w środowisku lokalnym, 

- rozpowszechnianie tenisa stołowego na terenie gminy Miejsce Piastowe. 

 

3. Miejsce i termin: 

- turniej odbędzie się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej  im. Stanisławy 

Grelli we Wrocance w terminie: 

- 04 marca 2023 r. – godz. 10:00 – kategorie I, II, III, 

- 04 marca 2023 r. – godz. 11:30 – kategorie IV, V, VI, VII. 

 

4. Warunki uczestnictwa: 

Uczestniczyć mogą osoby niepełnosprawne oraz wszyscy chętni nie zrzeszeni w 

obecnym sezonie 2022/2023 w sekcjach tenisa stołowego w klubach sportowych. 

Nie dotyczy kategorii dziewcząt i chłopców do 11 lat – (ur. w 2012 roku 

i młodsze/młodsi), którzy mogą być zrzeszeni w obecnym sezonie. 

 

5. Współzawodnictwo rozgrywane będzie w siedmiu grupach wiekowych dla dziewcząt i 

chłopców oraz kobiet i mężczyzn: 

 

KATEGORIA I 

- kategoria dziewcząt do 11 lat – (ur. w 2012 roku i młodsze) 

- kategoria chłopców do 11 lat – (ur. w 2012 roku i młodsi) 

KATEGORIA II 

- kategoria dziewcząt 12-13 lat (ur. w latach 2010 i 2011) 

- kategoria chłopców 12-13 lat (ur. w latach 2010 i 2011) 

KATEGORIA III  

- kategoria dziewcząt 14-15 lat (ur. w latach 2008-2009) 

- kategoria chłopców 14-15 lat (ur. w latach 2008-2009) 

KATEGORIA IV 

- kategoria kobiet 16-19 (ur. w latach 2004 -2007) 



- kategoria chłopców 16-19 lat (ur. w latach 2004 -2007) 

KATEGORIA V 

- kategoria kobiet 20-45 lat (ur. w latach 1978-2003) 

- kategoria mężczyzn 20-45 lat (ur. w latach 1978-2003) 

KATEGORIA VI 

- kategoria kobiet 46 i starsze (ur. w latach 1977 i starsze) 

- kategoria mężczyzn 46 i starsi (ur. w latach 1977 i starsi) 

KATEGORIA VII 

- osoby niepełnosprawne bez względu na wiek. 

 

6. Do eliminacji wyższego szczebla, aż do finału przechodzą zdobywcy I i II miejsca 

w poszczególnych kategoriach. 

 

7. W turnieju uczestniczyć mogą osoby nie posiadające przeciwwskazań lekarskich, 

- wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju muszą dostarczyć organizatorom 

oświadczenia:  

● zawodnicy niepełnoletni zgodę i oświadczenia na uczestnictwo w turnieju podpisane 

własnoręcznie przez rodziców lub prawnych opiekunów (załącznik nr 1), 

● zawodnicy pełnoletni deklarację i oświadczenia podpisane własnoręcznie (załącznik nr 

2).  

 

8. Zgłoszenia do turnieju: 

- zgłoszenia do turnieju należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do  

dnia 01 marca 2023 r. na adres e-mail: leszko11@interia.pl  lub telefonicznie: 

691 736 948.  

 

9. Nagrody: 

- za zajęcie I – III miejsca zawodnicy otrzymają nagrody w postaci pucharów i dyplomów. 

 

10. Postanowienie końcowe: 

- obowiązuje zamienne obuwie sportowe i strój sportowy, 

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

obiekcie sportowym lub zaginęły w czasie trwania zawodów, 

- organizator zapewnia wodę mineralną, 

- organizator nie pokrywa kosztów przejazdu, 

- ostateczne rozstrzygnięcie spraw spornych oraz interpretacja niniejszego regulaminu 

należy do organizatora. 

 
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 celu: 

- działań związanych z organizacją niniejszego wydarzenia, 

- wykorzystania przez organizatora wizerunku uczestnika- zdjęcia, filmu wykonanego podczas w/w Turnieju i przeniesienia 

na Organizatora, w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkich praw do korzystania i rozporządzania 

wizerunkiem, zdjęciem, filmem, 

- organizator zastrzega sobie prawo 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

