Łódź, dnia 28 września 2020 r.

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 4.1/2020/2021
Treść: 1. Rozgrywki wojewódzkie młodziczek
2. Sprawy regulaminowe i organizacyjne
Ad.1/ Rozgrywki wojewódzkie młodziczek
a/ System rozgrywek
System rozgrywek wojewódzkich młodziczek został opracowany na podstawie ustaleń
podjętych przez Wydział Gier i Ewidencji ŁZPS w dniu 7 września 2020 r., dotyczących
szczegółowego systemu.
Do rozgrywek zgłosiło się 22 zespoły. System rozgrywek zostanie podzielony na 7 etapów:
a.1 runda eliminacyjna:
Zespoły zostały podzielone na trzy grupy eliminacyjne – 7 i 8 zespołowe. Runda
eliminacyjna zostanie rozegrana w formie jednego turnieju dwudniowego. W grupach
dokonano podziału na dwie podgrupy, w których zespoły pierwszego dnia rozegrają rundę
systemem „każdy z każdym”. Drugiego dnia:
 w przypadku grupy A – zespołu z miejsc IV rozegrają spotkanie o miejsca VII – VIII,
natomiast zespoły z miejsc III, o miejsca V – VI;
 w przypadku grupy B i C – zespoły z III i IV miejsc stworzą grupę o miejsca V – VII,
która rozegra spotkania systemem „każdy z każdym”, z zaliczeniem spotkania
z pierwszego dnia, a zespoły z miejsc I i II, rozegrają spotkania „na krzyż”, następnie
o poszczególne miejsca.
W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19:
 w dniu 10 października br. – gospodarzem zawodów będą wybrane zespoły z każdej
podgrupy. W uzasadnionych przypadkach – duże hale sportowe, posiadające kilka
sektorów (z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego), dopuszcza się
rozegranie dwóch podgrup w jednym miejscu oraz jednocześnie na kilku sektorach;
 w dniu 11 października br. – gospodarzem zawodów będą wybrane zespoły z każdej
grupy, przy czym w sesji porannej rozgrywane zawody będą o miejsca V – VIII.
Spotkania o miejsca I – IV rozgrywane będą po opuszczeniu obiektów sportowych,
przez zawodniczki biorące udział w sesji porannej. W uzasadnionych przypadkach –
duże hale sportowe, posiadające kilka sektorów, dopuszcza się rozegranie dwóch
podgrup w jednym miejscu oraz jednocześnie na kilku sektorach.
W turniejach rundy eliminacyjnej spotkania rozegrane będą do dwóch wygranych setów.
Szczegółowy rozkład spotkań znajduje się poniżej, w ppkt e.
Najlepsze zespoły z ub. sezonu w kategoriach młodziczek tj. UKS „Volley 34” I Łódź,
UKS „Lider” I Konstantynów Łódzki, UKS „Czwórka” Aleksandrów Łódzki, MUKS
„Dargfil” Tomaszów Mazowiecki (zespół bierze udział w barwach ŁMLKS „Łaskovia”
Łask), ŁKS Siatkówka Żeńska II Łódź, UMKS Tuszyn oraz pozostałe w miarę możliwości
zostały rozstawione, natomiast pozostałe rozlosowane do poszczególnych grup.
O klasyfikacji końcowej rundy eliminacyjnej zadecydują wyniki jednego turnieju
eliminacyjnego.

a.2 runda zasadnicza – 6 turniejów:
W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, runda zasadnicza rozegrana
zostanie w formie 5-6 turniejów.
Na podstawie klasyfikacji po rundzie eliminacyjnej, nastąpi podział na grupy rundy
zasadniczej wg poniższego klucza:
 Grupa I – zespoły, które zajęły w grupach eliminacyjnych miejsca I;
 Grupa II – zespoły, które zajęły w grupach eliminacyjnych miejsca II;
 Grupa III – zespoły, które zajęły w grupach eliminacyjnych miejsca III;
 Grupa IV – zespoły, które zajęły w grupach eliminacyjnych miejsca IV;
 Grupa V – zespoły, które zajęły w grupach eliminacyjnych miejsca V;
 Grupa VI – zespoły, które zajęły w grupach eliminacyjnych miejsca VI;
 Grupa VII – zespoły, które zajęły w grupach eliminacyjnych miejsca VII i VIII;
Runda zasadnicza składać się będzie z pięciu lub sześciu turniejów, każdy rozgrywany:
 w przypadku grup 3-zespołowych systemem „każdy z każdym”, u każdego z grupy.
 w przypadku grup 4-zespołowych systemem pucharowym, tj. w pierwszej kolejności
spotkanie pomiędzy zespołami z poz. 1 – 4 oraz 2 – 3, następnie pomiędzy zespołami
przegranymi i zwycięskimi. W przypadku nieobecności lub niedopuszczenia do
rozgrywek jednego z zespołów, 3 pozostałe zespoły rozegrają turniej systemem
„każdy z każdym”;
W turniejach rundy zasadniczej spotkania rozgrywane będą do dwóch wygranych setów
(za wygrane spotkanie zespół otrzymuje 2 pkt., za przegrane 1 pkt., a za spotkanie
zweryfikowane jako walkower 0 pkt).
Spotkania w grupach zostaną rozegrane w następującej kolejności:
1. w grupach 3-zespołowych:
 I mecz – pomiędzy zespołem gospodarzy a zespołem, którego siedziba jest
zlokalizowana najbliżej miejsca rozgrywania zawodów;
 II mecz – pomiędzy zespołami przyjezdnymi;
 III mecz – pomiędzy drugim zespołem przyjezdnym a zespołem gospodarzem.
2. w grupach 4-zespołowych:
 I mecz – pomiędzy zespołem gospodarzy a zespołem wg kolejności spotkań, tj.
1 – 4 lub 2 – 3;
 II mecz – pomiędzy pozostałymi zespołami;
 III mecz – pomiędzy zespołami przegranymi z meczów 1 i 2 o miejsce III
w grupie;
 IV mecz – pomiędzy zespołami zwycięskimi z meczów 1 i 2 o miejsce I
w grupie.
Na podstawie klasyfikacji po I – V turnieju, następuje rotacja pomiędzy grupami
tworząc grupy następnych turniejów, wg poniższej zasady:
 grupa I – zespół z miejsca III spada do grupy II na pozycję 1;
 grupa II – zespół z miejsca III spada do grupy III na 1 pozycję, a zespół
z miejsca I awansuje do grupy I – na 3 pozycję;
 grupa III – zespół z miejsca III spada do grupy IV na 1 pozycję, a zespół
z miejsca I awansuje do grupy II – na 3 pozycję;
 grupa IV – zespół z miejsca III spada do grupy V na 1 pozycję, a zespół
z miejsca I awansuje do grupy III – na 3 pozycję;
 grupa V – zespół z miejsca III spada do grupy VI na 1 pozycję, a zespół
z miejsca I awansuje do grupy IV – na 3 pozycję;

 grupa VI – zespół z miejsca III spada do grupy VII na 1 pozycję, a zespół
z miejsca I awansuje do grupy V – na 3 pozycję;
 grupa VII – zespół z miejsca I awansuje do grupy VI na 3 pozycję;
 w przypadku rozgrywania turnieju finałowego, Wydział Rozgrywek ŁZPS
zastrzega możliwość zmiany powyższej zasady, przed VI turniejem, po
uwzględnieniu zespołów uczestniczących w turnieju finałowym.
Po każdym etapie klasyfikacja jest następująca:
 Miejsca I – III uzyskują zespoły, które w grupie I zajęły miejsca I – III;
 Miejsca IV – VI uzyskują zespoły, które w grupie II zajęły miejsca I – III;
 Miejsca VII – IX uzyskują zespoły, które w grupie III zajęły miejsca I – III;
 Miejsca X – XII uzyskują zespoły, które w grupie IV zajęły miejsca I – III;
 Miejsca XIII – XV uzyskują zespoły, które w grupie V zajęły miejsca I – III;
 Miejsca XVI – XVIII uzyskują zespoły, które w grupie VI zajęły miejsca I – III;
 Miejsca XIX – XXII uzyskują zespoły, które w grupie VII zajęły miejsca I – IV.
Na podstawie klasyfikacji po każdym turnieju, zespoły zdobywają punkty wg poniższej
zasady:
 I miejsce – 22 pkt
 II miejsce – 21 pkt
 III miejsce – 20 pkt
 Każde następne miejsce otrzymuje 1 punkt mniej
 XXII miejsce – 1 pkt.
 W przypadku nieobecności na zawodach, w uzasadnionych sytuacjach, danemu
zespołowi w klasyfikacji końcowej odejmuje się 6 pkt. W przypadku braku
usprawiedliwienia nieobecności, zespół zostanie wycofany z rozgrywek.
Gospodarz turniejów będzie wskazany przez WR ŁZPS w kolejnych komunikatach po
każdym turnieju.
O klasyfikacji końcowej rundy zasadniczej zadecyduje suma ilości punktów
zdobytych przez zespoły za poszczególne etapy rundy zasadniczej.
W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji pomiędzy zespołami, brane pod
uwagę będą wszystkie bezpośrednie spotkania tych zespołów, w następującej kolejności:
 stosunek wygranych spotkań do przegranych;
 stosunek wygranych setów do przegranych;
 stosunek wygranych małych punktów do przegranych;
 w przypadku równych powyższych wyników brane pod uwagę będą wyniki
wszystkich spotkań rozegranych w rundzie zasadniczej, wg powyższej
kolejności.
a.3 turniej finałowy:
Jeżeli w rozgrywkach:
 nie będzie uczestniczył zespół posiadający zawodniczki w SMS Szczyrk, w terminie
turnieju finałowego rozegrany zostanie dodatkowy 6 turniej rundy zasadniczej.
Wówczas o klasyfikacji końcowej zadecyduje suma ilości punktów zdobytych przez
zespoły za poszczególne 6 etapów rundy zasadnicze;
 będzie uczestniczył tylko jeden zespół posiadający zawodniczki w SMS Szczyrk,
który po V turnieju zajmie I miejsce w klasyfikacji końcowej w terminie turnieju
finałowego rozegrany zostanie dodatkowy 6 turniej rundy zasadniczej. Wówczas
w klasyfikacji końcowej I miejsce zajmie zespół posiadający zawodniczki w SMS

Szczyrk (bez względu na wyniki w 6 turnieju) oraz kolejno miejsc zajętych w rundzie
zasadniczej po 6 etapach.
W pozostałych przypadkach do finału awansują 3 najlepsze zespoły po 5 turniejach rundy
zasadniczej oraz zespoły posiadające zawodniczki w SMS Szczyrk, które nie zakwalifikowały
się do turnieju finałowego.
Finały zostaną rozegrane w formie jednego turnieju. Gospodarzem turnieju finałowego
będzie zwycięzca rundy zasadniczej.
Zespołu nieuczestniczące w finałach rozegrają 6 turniej rundy zasadniczej – składy
grup zostaną ustalone na podstawie awansów i spadków po V turnieju rundy zasadniczej
przez Wydział Rozgrywek ŁZPS.
Wówczas o klasyfikacji końcowej rozgrywek wojewódzkich w kategorii młodziczek
zadecydują wyniki turnieju finałowego oraz kolejno miejsc zajętych w rundzie zasadniczej
w poszczególnych grupach.
Do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski Młodziczek zostaną zgłoszone zespoły, które
w województwie zajmą miejsca I – III
b. planowane terminy rozgrywek wojewódzkich i centralnych
b.1.rozgrywki wojewódzkie:
 turniej eliminacyjny – 10-11 października 2020 r.;
 turnieje rundy zasadniczej – 8 i 29 listopada, 20 grudnia 2020 r. oraz 17 stycznia,
21 lutego i 7 marca 2021 r.
 turniej finałowy – 5 – 7 marca 2021 r.
b.2. rozgrywki ogólnopolskie:
 ćwierćfinały MP – 19–21 marca 2021 r.
 półfinały MP – 17 – 18 kwietnia 2021 r.
 finały MP – 14 – 16 maja 2021 r.
c. zawodniczki – uczestniczki rozgrywek
W rozgrywkach młodziczek uczestniczyć mogą wyłącznie zawodniczki urodzone w 2006 r.
oraz młodsze.
d/ termin rozgrywek eliminacyjnych
Turnieje rundy eliminacyjnej odbędą się w dniach 10 – 11 października 2020 r.
e/ składy grup rundy eliminacyjnej oraz rozkład spotkań
Grupa A – 10 października 2020 r.
Grupa A1 – gospodarz: EKS „Skra” Bełchatów
1. UKS „Volley 34” Łódź
2. „Budowlani”-ABiS Łódź
3. EKS „Skra” Bełchatów
4. UKS „Fuks” Sulejów
Rozkład spotkań (nr meczów od 1 do 6): 4-3, 1-2, 1-4, 2-3, 2-4, 3-1

Grupa A2 – gospodarz: ŁMLKS „Łaskovia” Łask
1. UMKS Tuszyn
2. ŁMKLS „Łaskovia” Łask
3. MUKS „Libero” Pajęczno
4. SPS Zduńska Wola
Rozkład spotkań (nr meczów od 7 do 12): 2-4, 3-1, 1-4, 2-3, 4-3, 1-2
Grupa A – 11 października 2020 r. – gospodarz: ŁMLKS „Łaskovia” Łask

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Rozkład spotkań:
IV m. z gr. A1 – IV m. z gr. A2
III m. z gr. A1 – III m. z gr. A2
Po przerwie
I m. z gr. A1 – II m. z gr. A2
I m. z gr. A2 – II m. z gr. A1
o miejsce III
przegr. meczu 15 – przegr. meczu 16
o miejsce I
zwyci. meczu 15 – zwyci. meczu 16
Grupa B – 10 października 2020 r.
Grupa B1 – gospodarz: ŁKS Siatkówka Żeńska I Łódź

1. UKS „Lider” I Konstantynów Łódzki
2. UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola
3. MKS „Skier-VIS” Businnes Centrer Skierniewice
4. ŁKS Siatkówka Żeńska I Łódź
Rozkład spotkań (nr meczów od 1 do 6): 1-4, 2-3, 4-3, 1-2, 3-1, 2-4
Grupa B2 – gospodarz: ŁKS Siatkówka Żeńska II Łódź
1. ŁKS Siatkówka Żeńska II Łódź
2. MUKS „ABiS SP 64”-Budowlani Łódź
3. UKS „Lider” II Konstantynów Łódzki
Rozkład spotkań (nr meczów od 7 do 9): 1-2, 2-3, 3-1

Grupa B – 11 października 2020 r.
– gospodarz: MUKS „ABiS SP 64”-Budowlani” Łódź

10.
11.

Rozkład spotkań:
III m. z gr. B2 – IV m. z gr. B1 (*)
III m. z gr. B1 – III m. z gr. B2 (*)

(*) w przypadku zakwalifikowania się do grupy o miejsca V – VII dwóch zespołów z jednego klubu
(dot. ŁKS SŻ i Lider), mecz 10 rozegrany zostanie pomiędzy tymi zespołami, natomiast mecz 11 pomiędzy
drugą parą zespołów

12.
13.
14.
15.

Po przerwie
I m. z gr. B1 – II m. z gr. B2
I m. z gr. B2 – II m. z gr. B1
o miejsce III
przegr. meczu 12 – przegr. meczu 13
o miejsce I
zwyci. meczu 12 – zwyci. meczu 13
Grupa C – 10 października 2020 r.
Grupa C1 – gospodarz: UKS „Czwórka” Aleksandrów Łódzki

1. UKS „Czwórka” Aleksandrów Łódzki
2. UKS Ozorków
3. MUKS „Juvenia” Rawa Mazowiecka
4. Tubądzin Volley MOSiR Sieradz
Rozkład spotkań (nr meczów od 1 do 6): 1-4, 2-3, 4-3, 1-2, 2-4, 3-1
Grupa C2 – gospodarz: MUKS „Dargfil” Tomaszów Mazowiecki
1. MUKS „Dargfil” Tomaszów Mazowiecki
2. WKS Wieluń
3. LUKS „Asik” Domaniewice
Rozkład spotkań (nr meczów od 7 do 9): 1-3, 3-2, 2-1
Grupa C – 11 października 2020 r.
– gospodarz: MUKS „Dargfil” Tomaszów Mazowiecki

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Rozkład spotkań:
III m. z gr. C2 – IV m. z gr. C1
III m. z gr. C1 – III m. z gr. C2
Po przerwie
I m. z gr. C1 – II m. z gr. C2
I m. z gr. C2 – II m. z gr. C1
o miejsce III
przegr. meczu 12 – przegr. meczu 13
o miejsce I
zwyci. meczu 12 – zwyci. meczu 13

Wyniki spotkań będą podawane na stronie www.siatka-lodzkie.pl

AD 2/ Sprawy regulaminowe i organizacyjne
a/ Każdy zespół ma obowiązek podania do dnia 9 października 2020 r., minimum trzech
terminów rundy zasadniczej, w których jest w stanie zorganizować turniej;
b/ Każdy zespół zobligowany jest do zorganizowania minimum dwóch turniejów (włączając
w to turnieje rundy eliminacyjnej). Przydział organizacji turnieju zostanie uzgodniony przez
przedstawiciela Wydziału Rozgrywek ŁZPS. W przypadku nieusprawiedliwionego
niespełnienia w/w wymogu Klub zostanie obciążony kosztami organizacji turnieju
(m.in. kosztami: wynajęcia hali i niezbędnego wyposażenia, obsady sędziowskiej, opieki
medycznej, wody, itp.), zgodnie z § 9 pkt. 7 Komunikatu Organizacyjnego nr 1 ŁZPS.
c/ zgodnie z Regulaminem Rozgrywek ŁZPS w uzasadnionych przypadkach WR zastrzega
możliwość: zmiany terminów meczów, turniejów, składów grup oraz gospodarzy turniejów.
d/ w przypadku wystąpienia siły wyższej (klęski żywiołowe, nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne, a także zarządzenia władz i akty władzy państwowej, w tym stan wojenny,
stan wyjątkowy, stan zagrożenia/wystąpienia epidemią/pandemią i inne), Wydział
Rozgrywek ŁZPS po konsultacji z Zarządem ŁZPS, uprawniony jest do zmiany
i dostosowania systemu rozgrywek do aktualnych warunków, umożliwiających w sposób
odpowiedni prowadzenie rozgrywek. Jeżeli w ocenie ŁZPS, siła wyższa uniemożliwia
przeprowadzenie rozgrywek w terminie przez niego wyznaczonym, ŁZPS podejmuje
decyzje o zakończeniu sezonu rozgrywek. Wówczas WR podejmie decyzję o zasadach
ustalenia kolejności oraz klasyfikacji wszystkich drużyn w tabeli rozgrywek – w pierwszej
kolejności brane będą pod uwagę wyniki zakończonych etapów, rund lub turniejów.
e/ podczas zawodów bezwzględnie należy przestrzegać: wytycznych Ministerstwa Zdrowia,
rozporządzeń Rady Ministrów oraz Rekomendacje i Zalecenia Sanitarne PZPS, dotyczące
Organizacji meczów ligowych I Ligi Kobiet, II Ligi Kobiet i Mężczyzn oraz Lig Niższych
Piłki Siatkowej w sezonie 2020/2021, w tym III Ligi oraz rozgrywek młodzieżowych –
w załączeniu. W związku z tym gospodarz zawodów zobligowany jest przesłać protokoły
w możliwe najszybszym terminie wraz z Oświadczeniami o stanie zdrowia zawodników
i członków sztabu podpisanym przez przedstawicieli wszystkich zespołów biorących udział
w zawodach (każdy zespół z osobna) – załącznik nr 2.
f/ gospodarz zawodów może nałożyć dodatkowe ograniczenia, związane ze stanem
epidemiologicznym, obowiązujące podczas zawodów, z zachowaniem wytycznych
Ministerstwa Zdrowia i rozporządzeń Rady Ministrów, np. podjąć decyzję
o organizacji zawodów bez udziału publiczności. Informacje o tej decyzji należy przesłać
do zainteresowanych klubów oraz do Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej, nie później niż
48 godzin przed rozpoczęciem zawodów.
g/ klub – gospodarz turnieju zobowiązany jest do powiadomienia nie później niż 7 dni przed
zawodami o miejscu i godzinie ich rozpoczęcia: ŁZPS na adres e-mail:
rozgrywki@siatka-lodzkie.pl oraz przeciwników – wykaz klubów i osób
odpowiedzialnych za poszczególne zespoły, będzie przekazany zainteresowanym stronom.
Brak przesłania w/w informacji na 2 dni przed zawodami, skutkować będzie przyznaniem
walkowera dla zespołu gości.

h/ zobowiązuje się wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach młodziczek do zgłoszenia
zespołów w OSEKiZ w terminie do dnia 7 października br. – zgłoszenia formularza F-02
do zatwierdzenia.
i/ zgodnie z § 7 pkt 85 Regulaminu Rozgrywek ŁZPS, zobowiązuje się zainteresowane
kluby do przesłania wykazu zawodniczek uczących się w SMS Szczyrk (wg stanu na
dzień 15 października 2020 r.), w terminie do dnia 20 października 2020 r., pod
rygorem nieuwzględnienia zespołów tego klubu w turniejach finałowych.
W przypadku zawodniczek uczących się w SMS Szczyrk, urodzonych w 2004 r.
i młodszych, Klub zobligowany jest do określenia w terminie do dnia 19 stycznia 2021 r.,
w której kategorii wiekowej będzie uczestniczyć w/w zawodniczka w Finałach
Wojewódzkich oraz Ćwierćfinałach i Półfinałach Mistrzostw Polski. W sytuacji, gdy dana
zawodniczka będzie uczestniczyć w kategorii wyższej niż wynika to z jej daty urodzenia,
nie obowiązuje prawo bezpośredniego awansu do Finałów Wojewódzkich, z tytułu
posiadania zawodniczki uczącej się w SMS Szczyrk.
j/ zgodnie z wejściem 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, wymagane jest uzupełnienie następujących danych:
j.1/ dla sztabu szkoleniowego (trenerzy, fizjoterapeuci oraz lekarze) – adresu email,
telefonu i zdjęcia użytkownika;
j.2/ dla zawodniczek – skanu deklaracji członkowskiej zawodniczki (druk – załącznik
nr 1), zdjęcia oraz wymaganych danych m.in. adresu email, telefonu.
k/ kluby, które mają zaległości finansowe wobec ŁZPS, jeśli nie uregulują zaległości to nie
zostaną dopuszczone do rozgrywek lub z nich wycofane.
l/ w sprawach nieujętych w niniejszym komunikacie obowiązują regulacje zawarte
w Regulaminie Rozgrywek ŁZPS oraz Komunikacie Organizacyjnym na sezon 2020/2021.

Przewodniczący
Wydziału Rozgrywek ŁZPS
Piotr Bilkowski

Załącznik nr 1
1.

Imię i nazwisko zawodnika / czki: ………………….………………………………….….………………………………………

Data urodzenia zawodnika / czki:
D

D

-

M

M

-

R

R

R

R

Nr PESEL :

2.

Miejsce urodzenia zawodnika/czki: .……………………………………………………………………………………………………………………….

3.

Adres zamieszkania zawodnika/czki:……………………………………………………………………………………………………………….……….

4.

Adres / y e-mail: zawodnika/czki………………………………………………………………………………...……………......................………

1

opiekunów prawnych : ……………………………………….…………………………………..……………………………….………...................….
5.

Nr / y telefonów kontaktowych: zawodnika/czki:………………………………………………………….….………..………….…..…………
1

opiekunów prawnych : ……………………………………….…….………………………………………………….………...............……..….…….
Oświadczam/y * że:
1.

Wyrażam/y* zgodę na cosezonowe wydanie licencji

2.

Wyrażam /y* zgodę na uprawianie piłki siatkowej w/w zawodnikowi / czce w Klubie Sportowym :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
i udział w rozgrywkach organizowanych przez: Klub, Łódzki Związek Piłki Siatkowej i Polski Związek Piłki Siatkowej
w Warszawie.

3.

Wyrażam/y* zgodę na udział w/w zawodnika / czki we wszystkich wyjazdach na mecze poza siedzibę klubu
środkami transportu organizowanymi przez Klub.

4.

Wyrażam/y*

zgodę na umieszczenie, gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych i danych

osobowych

mojego

dziecka

/

podopiecznego*

w

bazie

danych

Klubu

Sportowego

…………………………………………………………………………. i Rejestrze Zawodników Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
5.

Wyrażam/y* zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących udziału w/w zawodnika / czki w zajęciach
i rozgrywkach na podane wyżej adresy e-mail.

6.

Wyrażam/y* zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka / podopiecznego* do celów związanych
z promocją Klubu. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas
treningów i meczów mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Klubu, wykorzystane w materiałach
promocyjnych oraz publikowane w mediach.

7.

*

*

*

Oświadczam/y , że zostałam/em* zostaliśmy poinformowana/ny/ni o prawach i obowiązkach zawodniczych
oraz zasadach i możliwościach zmiany barw klubowych.

8.

*

Zobowiązuję/my się do przestrzegania statutu Klubu, przepisów dyscyplinarnych oraz regulaminów Łódzkiego
Związku Piłki Siatkowej i Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Stwierdzam, że znany mi jest Statut Klubu oraz przepisy i regulaminy obowiązujące w WZPS i PZPS, zobowiązuję
się do sumiennego wypełniania obowiązków nałożonych na mnie.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana (syna/córki) danych osobowych jest Klub …………...................................................
Dane będą wykorzystywane do prawidłowego przeprowadzenia rozgrywek piłki siatkowej oraz rejestracji
w Ogólnopolskim Systemie Ewidencji Klubów i Zawodników. Ponadto niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy
publikacji dotyczące wizerunku mojego Pani/Pana (syna/córki) , w szczególności plakaty, ulotki, bilboardy, foldery,
inne drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, publikacje w gazetach i czasopismach,
rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube), itp.
Posiada Pani/Pan (syna/córki) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana (syna/córki) danych osobowych. W
przypadku cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych osobowych, dane zostaną przekazane do Archiwum
Państwowego po 15 latach od wycofania zgody lub żądaniu usunięcia danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana (syna / córki / podopiecznego) - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Data …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
czytelny podpis opiekuna/opiekunów* prawnych
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
czytelny podpis zawodniczki/zawodnika

*- niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 2
Miejscowość……………., data………………
Oświadczenie o stanie zdrowia zawodników i członków sztabu

Ja niżej podpisana/y ………………………………………… oświadczam, że wśród osób
zgłoszonych do meczu …………………………………………………………………………,
w kategorii ……………………………………, w dniu dzisiejszym na druku F-02:
 nikt w okresie ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z żadną osobą, u której potwierdzono
zakażenie koronawirusem SARS CoV-2,
 nikt nie jest poddany kwarantannie,
 nikt nie miał bezpośredniego kontaktu z żadną osobą poddanej kwarantannie,
 u nikogo nie występują objawy: gorączka powyżej 38°C, kaszel lub uczucie duszności
– trudności w nabraniu powietrza.
Oświadczam, że wyżej wymienione osoby są świadome, że nie ma gwarancji, iż udział
w meczu nie spowoduje zwiększenia ryzyka zakażenia koronawirusem i wystąpienia
choroby COVID-19. Mają świadomość, że ryzyko takie istnieje i że w/w choroba może
prowadzić do ujemnych skutków zdrowia i życia. Na wypadek zakażenia koronawirusem
w miejscu rozgrywania meczu bądź w miejscu zakwaterowania nie będą wnosić żadnych
roszczeń wobec Organizatorów.

..........................................................
czytelny podpis przedstawiciela klubu

Oświadczenie jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w meczu i nie upoważnia do
ubiegania się o ewentualne świadczenia z tytułu ubezpieczenia imprezy sportowej.

