VII MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ KOSZYKÓWKI Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
REGULAMIN
1. Rodzaj zawodów:
 Koszykówka chłopców i dziewcząt.
2. Organizator:
 Szkoła Podstawowa nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju,
 Gminny Ośrodek Sporu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju.
3. Cel zawodów:
 Uczczenie Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę,
 Popularyzacja koszykówki wśród młodzieży szkolnej,
 Kształtowanie cech wolicjonalnych podczas rywalizacji sportowej,
 Propagowanie postaw fair-play i szacunku do drugiego człowieka.
4. Miejsce i czas:
 Hala sportowa „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju,
 12 listopad 2019 roku (wtorek), godzina 9:00.
5. Uczestnicy:
 Szkoła Podstawowa nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju,
 Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu,
 Szkoła Podstawowa nr 18 w Pszczynie,
 Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszczynie,
6.System rozgrywek:
 „Każdy z każdym”, szczegółowe informacje zostaną udzielone przed turniejem.
7. Przepisy gry:
 Czas gry: 4 x 8 minut,
 Zespół liczy maksymalnie 15 uczniów (chłopcy z dziewczynami),
 Zespół składa się z dziewcząt i chłopców urodzonych w latach 2006 i młodsi,
 Pierwszą i trzecią kwartę grają tylko dziewczyny, natomiast drugą i czwartą tylko chłopcy,
 Rozmiary piłek: dziewczęta – 6, chłopcy – 7,
 Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZKosz z uproszczeniami,
 Przy równej liczbie zwycięstw o kolejności drużyn w grupie decyduje: - lepsza różnica małych
punktów pomiędzy zainteresowanymi, - większa liczba zdobytych punktów pomiędzy
zainteresowanymi, lepsza różnica małych punktów w całym turnieju.
8. Nagrody:
 Puchary oraz dyplomy dla wszystkich zespołów, wyróżnienie dla najlepszego gracza w
drużynie
9. Harmonogram turnieju:
 8:45 otwarcie turnieju,
 9:00 rozpoczęcie gier,
 ok. 14:00 zakończenie turnieju, wręczenie nagród.
10. Uczestnicy zawodów posiadają pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach. Organizatorzy nie
ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu kontuzji bądź innych zdarzeń losowych wynikających z
uczestnictwa w rozgrywkach.
11. Ubezpieczenie – uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
12. Opieka sędziowska – organizator zapewnia sędziów podczas zawodów.
13. Opieka medyczna – organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
14. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom organizatora w
zakresie ładu i porządku na obiekcie sportowym, w którym rozgrywane są zawody.
15. Zabrania się uczestnictwa w zawodach po spożyciu alkoholu lub innych środkach odurzających
oraz w przypadku złego samopoczucia.
16. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe uczestników zagubione lub skradzione podczas
rozgrywek.
17. Uczestnicy zawodów akceptują postanowienia niniejszego regulaminu.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz prawo do podejmowania
ostatecznej decyzji w kwestiach spornych, a także spraw nieujętych w niniejszym regulaminie.

Klauzula informacyjna RODO - dane osobowe
Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Goczałkowicach-Zdroju z siedzibą przy ulicy Wisławy Szymborskiej 1.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w
zakresie działania w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju za pomocą
adresu iod24h@gmail.com.
3. Celem zbierania danych jest udział uczestnika w „VII Międzyszkolnym Turnieju Koszykówki z okazji
Święta Niepodległości ”, zwanego dalej „Turniejem”– podstawa prawna przetwarzania danych to art.6
ust.1 lit. a RODO.
4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres 5 lat w celach i zakresie niezbędnym dla
organizacji, przeprowadzenia i promocji Turnieju, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród, natomiast
wizerunek przez okres funkcjonowania strony internetowej administratora.
5. Dane osobowe uczestników Turnieju będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w
rozporządzeniu 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, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych, polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO,
innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
6. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
7. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt. 3 UODO oraz art. 6
ust. 1 lit b) RODO - realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Turnieju stanowi
zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - dobrowolna, jednoznaczna,
świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
8. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia
danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, f)
przenoszenia danych, g) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
co uniemożliwi jednak udział w Biegu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa
powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres
Administratora.
10. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 4 klauzuli informacyjnej w związku z udziałem w
Turnieju obejmuje także:
 przechowywanie przez administratora oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w Turnieju,
 publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy
sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu lub miejscowości, w
której zamieszkuje, na liście Turnieju oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w
miejscu rozgrywania Turnieju.
 publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą
informacje o imprezie oraz w celach marketingowych organizatora, a także reklamodawców i
partnerów.

