Amatorski Turniej Siatkówki Plażowej drużyn 3-osobowych
„O Puchar Burmistrza Miasta Wisła”
Regulamin
1. Organizator:
Miasto Wisła, Park Wodny Baseny Wisła. Osobą do kontaktu ze strony Organizatora jest Karina
Czyż, tel. 33 855 24 25 wew. 146, e-mail: karinac@wisla.pl
2. Cel imprezy:
• popularyzacja siatkówki plażowej jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego;
• integracja środowiska siatkarskiego miasta Wisła;
• popularyzacja Wiślańskiej Spartakiady Dolin;
• popularyzacja zdrowej, sportowej rywalizacji w duchu zasad fair-play;
• promocja Miasta Wisły oraz Parku Wodnego Baseny Wisła.
3. Termin i miejsce:
21.08.2022 r. (niedziela), godz. 11:00, Park Wodny Baseny Wisła
Biuro zawodów od godz. 10:30
Losowanie grup o godz. 10:50.
4. Warunki uczestnictwa:
•
•
•
•
•

•

turniej skierowany do osób grających amatorsko w siatkówkę;
turniej skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców miasta Wisła, którzy nie później niż w dniu
turnieju ukończą 18 rok życia;
drużyna musi składać się z trzech osób (dopuszczane są drużyny mieszane) zamieszkałych w
jednej dolinie;
uczestnicy nie mogą posiadać przeciwskazań lekarskich do wysiłku fizycznego;
uczestnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi
formularza zgłoszeniowego z własnoręcznym podpisem oznacza, że uczestnik akceptuje
regulamin, rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w
turnieju i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko;
uczestników obowiązuje strój sportowy.

5. Zgłoszenia:
•
•
•
•
•

przyjmowane do dnia 17.08 (środa) do godz. 15:00 poprzez e-mail: karinac@wisla.pl lub SMSem pod numer: 502244896;
zgłoszenie musi zawierać: imiona i nazwiska zawodników, roczniki urodzenia, nazwę drużyny,
miejscowość;
najpóźniej w dniu zawodów zawodnicy zobowiązani są przedłożyć formularz zgłoszeniowy
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
liczba drużyn mogących brać udział w turnieju jest ograniczona (jeśli będą wolne miejsca do
turnieju zostaną dopuszczone drużyny spoza miasta Wisła);
udział w turnieju jest bezpłatny.

6. Przebieg:
•
•
•
•
•
•

turniej rozgrywany w dwóch grupach, na dwóch boiskach do siatkówki plażowej;
system rozgrywek zostanie podany przed rozpoczęciem turnieju;
mecz wygrywa zespół, który wygrał dwa sety. W przypadku remisu 1:1 po dwóch rozegranych
setach, decydujący (trzeci) set jest rozgrywany do 11 punktów;
seta (z wyjątkiem decydującego 3-go seta) wygrywa zespół, który jako pierwszy zdobędzie 15
punktów;
sety nie będą rozgrywane będą na przewagi – ostatni punkt kończy set;
nie ma przerw technicznych;

•
•

pozostałe zasady gry zgodne z oficjalnymi przepisami siatkówki plażowej.;
w kwestiach spornych podczas trwania meczu decyduje sędzia główny prowadzący spotkanie.

7. Nagrody:
•
•

Miejsca I-III otrzymują pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe;
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal, poczęstunek, napoje oraz wstęp na Baseny Wisła
w dniu rozgrywek.

8. Postanowienia końcowe:
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Turniej wliczany jest do Wiślańskiej Spartakiady Dolin;
Udział w Turnieju jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu;
W sprawach rozgrywek można kontaktować się z organizatorem: karinac@wisla.pl lub
telefonicznie 33 858 88 48;
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu;
Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora;
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), każdy z
uczestników zobowiązany będzie do podania swoich danych osobowych oraz wyrażenia zgody
na ich przetwarzanie przez Urząd Miejski w Wiśle. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz jej
brak uniemożliwi udział w Turnieju;
zgłoszenie udziału w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na
opublikowanie jego wizerunku w informacjach medialnych Organizatora;
uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas zapisu na liście
startowej - w zakresie niezbędnym do realizacji turnieju. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że
został poinformowany, iż:
- administratorem danych osobowych uczestnika biegu jest Urząd Miejski w Wiśle z siedzibą na
placu Hoffa 3, 43-460 Wisła;
- dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją imprezy;
- uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia;
- w imprezie mogą brać udział osoby bez jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do udziału w
zawodach sportowych, na własną odpowiedzialność;
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas trwania
turnieju;
Organizator nie zapewnia uczestnikom miejsc parkingowych, depozytu, piłek na rozgrzewkę;
wszyscy zawodnicy winni posiadać dokument tożsamości;
we wszystkich sprawach spornych oraz nieobjętych regulaminem decydować będzie Sędzia
Główny turnieju i Organizator.

