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Regulamin Turnieju PGE Skra Plaża Open 

Bełchatów, 4.08.2018r. 

 

I Organizator 

Organizatorem turnieju rozgrywanego w ramach „PGE Skra Plaża Open” nazywanego dalej 

„Turniejem” jest Klub Piłki Siatkowej Skra Bełchatów S.A. z siedzibą w Bełchatowie 

przy ul. Dąbrowskiego 11 zwany w dalszej części „Organizatorem”. 

 

II Cel 

Celem Turnieju jest: 

a) popularyzacja siatkówki plażowej, 

b) aktywny wypoczynek, 

c) kibicowanie i granie w duchu sportowej rywalizacji fair play, 

d) zwiększenie grona odbiorców marki PGE Skra, 

e) promocja Klubu Piłki Siatkowej Skra Bełchatów S.A., 

f) promocja PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., 

g) promocja miasta Bełchatów i województwa łódzkiego. 

 

III Termin i miejsce zawodów 

Turniej rozegrany zostanie 4 sierpnia 2018 roku na boiskach do siatkówki plażowej znajdujących się na 

terenie kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12, ul. Budryka 7, 97-400 Bełchatów. 

 

IV Warunki uczestnictwa 

1. Turniej zostanie rozegrany w jednej kategorii – drużyny męskie dwuosobowe, składające się 

z zawodników powyżej 16 roku życia. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna 

zgoda na udział w Turnieju podpisana przez opiekuna prawnego (Załącznik Nr 2), którą należy 

dostarczyć przed rozpoczęciem rozgrywek – przy rejestracji uczestników. 

2. Udział w Turnieju wiąże się z opłatą startową, która wynosi 40 złotych od pary turniejowej. Opłata 

pobierana będzie przed rozpoczęciem rozgrywek – przy rejestracji uczestników. 

3. Organizator przewiduje udział maksymalnie 16 drużyn. O udziale w Turnieju w przypadku zgłoszenia 

się większej liczby zespołów decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

4. Zgłoszenia przyjmowane będą w formie elektronicznej na adres e-mail: event@skra.pl 

(tytuł wiadomości: PGE Skra Plaża Open – zgłoszenie). Uczestnik wysyłając zgłoszenie wyraża zgodę 

na przetwarzanie swoich danych osobowych. Klauzula zgody stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu. 

W zgłoszeniu należy podać: 

a) imiona i nazwiska zawodników, 

b) rok urodzenia zawodników, 

c) numer telefonu kapitana drużyny, 

mailto:event@skra.pl
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d) rozmiary koszulek zawodników, 

e) klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1. 

5. Przyjmowanie zgłoszeń trwać będzie do 28 lipca 2018 roku, chyba że liczba drużyn zapełni się przed 

wyznaczonym terminem. Ostateczna lista uczestników Turnieju opublikowana zostanie do 30 lipca 

2018 roku na stronie www.skra.pl. Uczestnik przesyłając zgłoszenie wyraża zgodę na opublikowanie 

swojego imienia i nazwiska na wyżej wymienionej stronie. 

 

V Przepisy gry i sprawy organizacyjne 

1. Turniej rozgrywany będzie zgodnie z polską wersją „Oficjalnych Przepisów Gry w Siatkówkę Plażową 

2013-2016” wydaną przez PZPS, zgodną z międzynarodowymi przepisami gry w siatkówkę plażową 

FIVB, z uwzględnieniem zmian podanych przez Organizatora. 

2. Turniej rozegrany zostanie przy zastosowaniu systemu brazylijskiego. Każdy mecz Turnieju do 

półfinałów będzie toczył się w formie jednego seta do 21 punktów z zachowaniem dwupunktowej 

przewagi. Mecze finałowe rozegrane zostaną do dwóch wygranych setów z punktacją do 15 punktów 

z zachowaniem dwupunktowej przewagi. W wypadku meczu, którego stan po 2 setach będzie wynosił 

1:1, rozegrany zostanie tie-break do 11 punktów z zachowaniem dwupunktowej przewagi. 

3. Turniej zostanie rozegrany na trzech boiskach jednocześnie. 

4. Organizator zapewnia: 

a) koszulki turniejowe dla każdego uczestnika Turnieju, 

b) imienne certyfikaty uczestnictwa dla każdego uczestnika Turnieju, 

c) nagrody w postaci medali i pucharów dla zespołów zajmujących miejsca od 1 do 3, 

d) nagrody rzeczowe dla zespołów zajmujących miejsca od 1 do 3, 

e) wodę mineralną dla uczestników Turnieju, 

f) szatnie dla uczestników Turnieju, 

g) obsługę sędziowską, 

h) piłki do rozegrania meczów (organizator nie zapewnia piłek na rozgrzewkę). 

5. Za rzeczy pozostawione bez opieki Organizator nie odpowiada. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego odwołania Turnieju z przyczyn 

atmosferycznych. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

8. O wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek w Turnieju, a nieobjętych przepisami niniejszego 
Regulaminu, decyzje podejmuje Organizator. 

9. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Klub Piłki Siatkowej Skra 
Bełchatów S.A. z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. Dąbrowskiego 11. Przetwarzanie danych osobowych 
będzie zgodnie z przepisami: 

a)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

b) Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. 
10. Administrator danych osobowych powołał Osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, 
z którą można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: event@skra.pl lub na adres: ul. 
Dąbrowskiego 11; 97-400 Bełchatów. 

http://www.skra.pl/
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11. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Turnieju, w 
celach podatkowych oraz w celu otrzymania informacji dotyczących Turnieju. 

12. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do udziału w Turnieju. 
13. Uczestnikom, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu swoich danych oraz 

przysługuje prawo do: 
a) sprostowania danych; 
b) usunięcia danych; 
c) ograniczenia przetwarzania danych; 
d) przenoszenia danych; 
e) wniesienia sprzeciwu; 
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

14. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 
a) imię i nazwisko; 
b) rok urodzenia (w celu określenie kategorii wiekowej powyżej 16 roku życia); 
c) numer telefonu kapitana drużyny; 
d) rozmiary koszulek zawodników 
e) adres e-mail. 

15. Uczestnikom Turnieju przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 
zakresie ochrony danych osobowych.. 

16. Uczestnik Turnieju zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o 
wynikach Turnieju w mediach na stronie internetowej Klubu Piłki Siatkowej oraz na Facebooku. 

17. Organizator oświadcza, że dane uczestników Turnieju nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

18. Dane uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem wymogów 
przewidzianych przepisami prawa. 

19. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę powierzonych 
danych osobowych. 

 

 

VI Harmonogram Turnieju 

do godz. 8:15 – rejestracja uczestników 

godz. 8:30 – losowanie par turniejowych 

godz. 9:00 – rozpoczęcie turnieju - mecze 

godz. 16:00 – przewidywana godzina zakończenia turnieju
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Klauzula 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia 
Turnieju oraz udostępnienia informacji o wynikach Turnieju, imienia i nazwiska na stronie internetowej 
Klubu Piłki Siatkowej Skra Bełchatów S.A. oraz portalu społecznościowym Facebook. Przyjmuję do 
wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest Klub Piłki Siatkowej Skra Bełchatów S.A. z 
siedzibą w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 11. Posiadam wiedzę, że podanie moich danych jest 
dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.



Załącznik Nr 2 

 
 

 
 
 
……………………………………….……………………….... ………………….………………….…………………………….. 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna miejscowość, data 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej 
 
 
Niniejszym oświadczam, że moje dziecko ………………………………..………………………….………………… 
ur. .............................................. jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do jego udziału w 
Turnieju Siatkówki Plażowej „PGE Skra Plaża Open” w dniu 4 sierpnia 2018 roku. 
 
Jednocześnie wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w ww. imprezie sportowej, a także na 
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach związanych z organizacją i 
przeprowadzeniem Turnieju. Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest 
Klub Piłki Siatkowej Skra Bełchatów S.A. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 11. Posiadam 
wiedzę, że podanie danych mojego dziecka jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w 
jakim zostały zebrane. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego 
dziecka w postaci fotografii i video przez Klub Piłki Siatkowej Skra Bełchatów S.A. z siedzibą w 
Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 11 na potrzeby Turnieju PGE Skra Plaża Open. Niniejsza zgoda jest 
nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie 
na stronie internetowej Klubu Piłki Siatkowej Skra Bełchatów S.A. oraz portalu społecznościowym 
Facebook.  

 
 
Przyjmuję do wiadomości, że: 
1. w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora, 
2. udział zawodnika w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na stosowanie się do zasad 
opisanych w Regulaminie Turnieju „PGE Skra Plaża Open” (Bełchatów, 04.08.2018r.). 
 
 
 
 
 ………………….………………….…………………………….. 
 czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego



Załącznik Nr 3 

 
 

……………………………………….……………………….... ………………….………………….…………………………….. 
imię i nazwisko miejscowość, data 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie zawodnika 
 
 
Niniejszym oświadczam, że jestem zdrowy i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do mojego udziału w 
Turnieju Siatkówki Plażowej „PGE Skra Plaża Open” w dniu 4 sierpnia 2018 roku. 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i 
przeprowadzeniem Turnieju. Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest 
Klub Piłki Siatkowej Skra Bełchatów S.A. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 11. Posiadam 
wiedzę, że podanie moich danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim 
zostały zebrane. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w 
postaci fotografii i video przez Klub Piłki Siatkowej Skra Bełchatów S.A. z siedzibą w Bełchatowie przy 
ul. Dąbrowskiego 11 na potrzeby Turnieju PGE Skra Plaża Open. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie 
jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie 
na stronie internetowej Klubu Piłki Siatkowej Skra Bełchatów S.A. oraz portalu społecznościowym 
Facebook.  

Przyjmuję do wiadomości, że: 
1. w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora, 
2. udział zawodnika w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na stosowanie się do zasad 
opisanych w Regulaminie Turnieju „PGE Skra Plaża Open” (Bełchatów, 04.08.2018r.). 
 
 
 
 
 ………………….………………….…………………………….. 
 czytelny podpis 
 


