
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR BURMISTRZA WISŁY
Dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Wisła

Regulamin

I. ORGANIZATOR TURNIEJU
Klub Sportowy „Wiślańskie Orły”, 
Referat Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Wiśle 
Patronem Honorowym turnieju jest Burmistrz Miasta Wisła.
Osoby do kontaktu ze strony Organizatora:
Andrzej Minge – tel. 693 512 830
Karina Czyż – tel. 33 857 88 48

II. CEL TURNIEJU
Popularyzacja tenisa stołowego, jako dyscypliny sportu oraz wyłonienie najlepszych zawodników 
turnieju w wyszczególnionych kategoriach wiekowych.

III.  MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA TURNIEJU 

1. Turniej rozgrywany będzie na hali sportowej im. Wiślańskich Olimpijczyków przy Pl. B. Hoffa 5
2. Termin rozgrywania turnieju ustala się na dzień 26 listopada 2021 r.
3. Początek turnieju o godzinie 8:30.
4. Rozdanie nagród ok. 14:30
5. Terminy poszczególnych meczów będą ogłaszane podczas trwania Turnieju.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU

1. Do wzięcia udziału w Turnieju uprawnieni są:
 uczniowie wiślańskich szkół podstawowych, którzy zwyciężyli szkolne eliminacje 

w kategoriach:
- klasy 1-3 – osobno chłopcy i dziewczynki
- klasy 4-6 – osobno chłopcy i dziewczynki
- klasy 7-8 – osobno chłopcy i dziewczynki

W finale dnia 26 listopada mogą wziąć udział 2 najlepsi chłopcy i 2 najlepsze dziewczyny 
w poszczególnych kategoriach wiekowych z każdej szkoły (szkoła może wystawić łącznie 12 
uczniów)

2. Zgłoszenia do turnieju z podaniem: imienia i nazwiska oraz wieku (w celu zakwalifikowania do 
odpowiedniej kategorii wiekowej) należy złożyć Organizatorowi w dniu rozgrywania Turnieju. 
Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik nr 2.

3. 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.

4. W przypadku wykonywania zdjęć z wizerunkiem pojedynczych uczestników turnieju w celu  ich
publikacji  wymagane  jest  wyrażenie  zgody  przez  uczestnika.  Fakt  wyrażenia  zgody
odnotowywany  jest  poprzez  złożenie  podpisu  na  karcie  zgłoszenia  stanowiącej  załącznik  
nr 2.



5. O 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.

6. Turniej jest rozgrywany w grze pojedynczej z podziałem na następujące kategorie wiekowe:
 klasy 1-3 (roczniki 2014 – 2012) osobna klasyfikacja dziewczyn i chłopców
 klasy 4-6 (roczniki 2011 – 2009) osobna klasyfikacja dziewczyn i chłopców
 klasy 7-8 (roczniki 2008 – 2007) osobna klasyfikacja dziewczyn i chłopców

7. Szczegółowy harmonogram gier zostanie przedstawiony uczestnikom przez Organizatora w 
trakcie trwania rozgrywek.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nie rozegrania zmagań w danej kategorii, jeżeli liczba 
zawodników będzie mniejsza niż 4 osoby. W takim przypadku zgłoszeni zawodnicy mogą zostać
dopisani do listy startowej w innej kategorii. 

9. W zależności od liczby zgłoszonych uczestników Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w
kategoriach wiekowych (łączenie lub inny podział).

V. PRZEBIEG TURNIEJU

1. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS i toczą się do dwóch 
wygranych setów (sety rozgrywane są do 11 punktów zdobytych przez jedną ze stron; przy 
wyniku seta 10:10 dla jednej ze stron set trwa do osiągnięcia przewagi 2 punktów przez jedną ze 
stron).

2. Mecze sędziują osoby wyznaczone przez Organizatorów (mogą to być sami zawodnicy, jeżeli 
wyrażą taką wolę).

3. Kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzyga Organizator oraz Sędzia Główny.

VI.  UWAGI TECHNICZNE

1. Uczestnik Turnieju występuje we własnym stroju i obuwiu dopuszczonym na halę sportową.

2. Uczestnik rozgrywa mecze własnym sprzętem, natomiast Organizator zapewnia Uczestnikom 
odpowiednie warunki do gry (stoły oraz piłeczki do tenisa stołowego).

3. Uczestnik odpowiada materialnie za sprzęt uszkodzony z jego winy. 

4. Uczestnik w ramach zawodów otrzymuje od Organizatora poczęstunek.

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje Uczestników i ewentualne inne straty 
materialne wyrządzone przez Uczestnika. Kwestia ubezpieczenia Uczestnika pozostaje w jego 
gestii.

VII. NAGRODY

1. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-3 w każdej kategorii wiekowej otrzymują pamiątkowy 
puchar oraz nagrody rzeczowe.



2. Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal za udział w turnieju. 

3. Rozdanie nagród nastąpi po zakończeniu zmagań w dniu turnieju.

VIII. POSTANOWIENIA DYSCYPLINARNE

1. Uczestnik Turnieju zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Turnieju i postanowień 
Organizatorów.

2. Zawodnik może być ukarany za niesportowe zachowanie utratą punktów, dyskwalifikacją 
w meczu oraz wykluczeniem z Turnieju. O karze decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z 
przedstawicielami Organizatora.

3. Wszystkie sporne kwestie, których nie obejmują zapisy niniejszego regulaminu, rozstrzyga 
Organizator.

Załączniki:
1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach TURNIEJU. 
2. Wzór karty zgłoszenia i wyrażenia zgody na przetwarzanie jej wizerunku.



Załącznik nr 1 do Regulaminu

Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w ramach  organizowanego przez Urząd Miejski w Wiśle
 „Turnieju tenisa stołowego o puchar Burmistrza Wisły”

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) – zwane „RODO” Organizator turnieju informuje, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wiśle  (dalej 

UM Wisła) jest UM Wisła z siedzibą: Pl. B. Hoffa 3, 43-460 Wisła, reprezentowany przez 
Burmistrza Miasta Wisła, dane kontaktowe: tel. 33/ 855 24 25  e-mail: um@wisla.pl

2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się 
z wyznaczonym w UM Wisła Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres mailowy: 
iod@um.wisla.pl lub na adres Administratora.

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania 
i przeprowadzenia turnieju, zgodnie z obowiązującym regulaminem.

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas organizowania 
i przeprowadzania  „Turnieju tenisa stołowego o puchar Burmistrza Miasta Wisła” 
a następnie przez obowiązujący okres przechowywania dokumentacji , tj. do dnia 
28.08.2022r. 

5. Równocześnie informujemy, iż dane osobowe uczestników (w tym ich wizerunek) mogą być 
publikowane:

 na stronie internetowej miasta Wisły (www.wisla.pl) 
 w prasie lokalnej „Echo Wisły”. 
 na kanałach promocyjnych w mediach społecznościowych organizatora 

6. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich 
danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz
do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wnioski w sprawie realizacji przysługujących praw 
należy złożyć pisemnie na adres Administratora.

7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy prawa 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

Data i podpis    ……………………………………………………………………

http://www.Wisla.pl/
mailto:iod@um.wisla.pl




Załącznik nr 2 do Regulaminu

       KARTA ZGŁOSZENIA                  
„TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR BURMISTRZA WISŁY”

       WISŁA, 26.11.2021 r.

Organizator TURNIEJU: Klub Sportowy „Wiślańskie Orły” i Referat Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu 
Urzędu Miejskiego w Wiśle

Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………..……

Rok urodzenia: …………………….

Jako  Rodzic/Opiekun  nieletniego  uczestnika  oświadczam,  że  zapoznałem/am  się  z  treścią
Regulaminu  Turnieju  Tenisa  Stołowego  o  Puchar Burmistrza  Wisły,  w  tym z  informacją
dotyczącą  przetwarzania  danych  osobowych  i  w  imieniu  mojego  dziecka  przyjmuję  do
wiadomości i akceptuję zapisy w nim zawarte.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z Rozporządzenie 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  (Dz.  U.  UE.  L.  2016.  119.  1),  wyrażam  zgodę na  przetwarzanie  przez  Urząd  Miejski  
w Wiśle  z  siedzibą:  Pl.  B.  Hoffa  3,  43 – 640 Wisła  jako administratora  danych osobowych podanych w zgłoszeniu w celach
związanych z:

  udziałem w TURNIEJU;

 wyłonieniem zwycięzców i przyznania nagród;

 promowaniem działalności Urzędu Miejskiego w Wiśle oraz osiągnięć sportowych dorosłych z regionu Wisły.

Jestem  świadoma/my,  iż  podanie  danych  osobowych  nie  jest  obowiązkowe,  jednakże  ich  niepodanie  spowoduje,  
że uczestnictwo w TURNIEJU będzie niemożliwe.

Wisła, dnia………………………………..                          ……………………………………………………………………..
                                                                                                                           (czytelny podpis Rodzica/Opiekuna)

Zgoda na publikowanie wizerunku

Ja niżej podpisana/ny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. RODO oraz art. 81ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych. (t.j. Dz.U.2019 poz. 1231)

                                                                          Wyrażam zgodę

na bezterminowe, publiczne i nieodpłatne wykorzystanie przez Urząd Miejski w Wiśle  z siedzibą: pl. B. Hoffa 3, 43-460 Wisła,
mojego wizerunku zarejestrowanego podczas „TURNIEJU organizowanego przez Urząd Miejski w Wiśle. 
Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: strona internetowa miasta Wisła (www.wisla.pl), media społecznościowe, prasa lokalna
(Echo Wisły).  
Niniejszym oświadczam, że zgodę wyraziłam/em dobrowolnie oraz zostałam/em poinformowana/ny, iż przysługuje mi prawo do
wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem. 

Wisła, dnia………………………………..                          …………………………………………………………………….
                                                                                                                          (czytelny podpis Rodzica/Opiekuna)


