
Turniej w tenisie stołowym „O Puchar Burmistrza Miasta Wisła” 

Regulamin 2023 

 

1. Cele turnieju: 

• popularyzacja tenisa stołowego 

• integracja środowiska zawodników i zawodniczek uprawiających tenis stołowy, 

• propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, 

• popularyzacja zdrowej, sportowej rywalizacji, 

• promocja Miasta Wisły oraz UKS Wiślańskie Orły, 

 Organizator: Miasto Wisła i UKS Wiślańskie Orły 

 

2. Termin i miejsce: 

• 26 marca 2023 r. /niedziela/ 

od 8.00 do 8.45 – weryfikacja zawodników w biurze zawodów (OPEN i kat. wiekowe) 

9:00 - rozgrywki OPEN kobiet i mężczyzn od 15 roku życia (rocznik 2008 i starsze) 

11:30 – 11:45 - weryfikacja zawodników w biurze zawodów (tylko kat. wiekowe) 

12.00 - rozgrywki kategorii wiekowych 

• Miejsce:  Hala Sportowa im. Wiślańskich Olimpijczyków w SP1 w Wiśle Plac Bogumiła Hoffa 5 

 

3. Kategorie: 

W turnieju mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy zrzeszeni do III ligi włącznie 

Rozgrywki OPEN mężczyźni i OPEN kobiety od 15 roku życia (rocznik 2008 i starsze) 

Rozgrywki w kategoriach wiekowych: 

Młodzież od 15 do 19 lat (2009-2004) 

weterani od 20 do 39 lat (2003- 1984) 

weterani od 40 do 59 lat  (1983-1964) 

weterani 60 + (1963 i starsi) 

O przydzieleniu do poszczególnej kategorii decyduje rok urodzenia. 

Uwaga: Kategoria będzie rozgrywana, jeżeli zgłosi się do niej minimum 5 zawodników/czek. 

W przypadku mniejszej ilości zawodników/czek niż 5 osób, kat. będzie łączona z kat. wyższą 

i w tej kategorii będzie punktowana. System rozgrywek: w zależności od ilości uczestników w danych 

kategoriach. 

 

4. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia do kategorii OPEN oraz do kategorii wiekowych do dnia 21 marca przyjmowane są mailowo pod 

adresem: karinac@wisla.pl lub SMSowo pod numerem 502 244 896.  

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia, wskazać kategorię: czy tylko OPEN czy 



również kategorie wiekowe, miejscowość (w przypadku zawodników z Wisły należy wskazać również Dolinę, 

np. Wisła Czarne).  

W dniu zawodów każdy z uczestników zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z 

załącznikiem „RODO informacje” oraz do wpłacenia opłaty startowej.  

Opłaty: osoby dorosłe (od rocznika 2005 włącznie) 20,00 zł jedna kategoria (40 zł dwie kategorie). 

Mieszkańcy Wisły zwolnieni są z opłaty startowej w rozgrywkach OPEN. Jeśli zawodnik z Wisły wyrazi 

chęć gry w kategorii wiekowej zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 20 zł.  

Koszty organizacyjne turnieju (sędzia, nagrody, posiłek i poczęstunek) pokrywa organizator. 

 

5. Nagrody 

OPEN mężczyzn i OPEN kobiet miejsca I-III- puchar i nagroda rzeczowa 

kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn miejsca I-III- puchar i nagroda rzeczowa 

 

6. Postanowienia ogólne 

• zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw osobom, których dane dotyczą, 

zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – zwanego „RODO”, Organizator informuje 

poprzez udostępnienia informacji na ten temat stanowiącej załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego. 

• Z uwagi na publiczny charakter imprezy Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania podczas 

turnieju zdjęć grupowych, fotorelacji i filmików, których rozpowszechnianie - zgodnie art. 81 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1231) - nie 

wymaga wyrażenia zgody przez osoby biorące udział w imprezie. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia zawodników od 

nieszczęśliwych wypadków, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży; 

• Udział w Turnieju jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu; 

• W sprawach rozgrywek można kontaktować się z organizatorem: karinac@wisla.pl lub telefonicznie  

502 244 896 lub 693 512 830 

• Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu 

• Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora. 

 

 



 

 

        

  


