
 
 

„SPORTFEST 2019” GMINA NOWOSOLNA 

5 października 2019 r. 

 

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DRUŻYN MIESZANYCH 
 

Cel: 

 

1. Popularyzacja piłki siatkowej.  

2. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. 

3. Integracja mieszkańców gminy. 

4. Wymiana doświadczeń i integracja pomiędzy klubami sportowymi. 

5. Podnoszenie sprawności fizycznej w grach zespołowych. 

6. Popularyzacja form aktywnego wypoczynku. 

 

Uczestnictwo: 

 

1. Uczestnikami turniej siatkówki są młodzież oraz dorośli.  

2. Zgłoszenia Do 24 września 2019 r. wysyłając skan karty zgłoszeniowej na adres: 

sportfest@ugnosowolna.pl lub osobiście w pokoju nr 3 w Urzędzie Gminy Nowosolna.  Osoba do 

kontaktu: Aleksandra Rakoczy-Filipczak. Wymagany dobry stan zdrowia (brak przeciwwskazań do 

wysiłku fizycznego).  W dniu zawodów  05.10.2019 r. do  godz. 11:45 

System gier: 

 

1. Drużyna składa się z 8 osób (w tym minimum 3 zawodniczki).  

2. Drużyny występują w 6 osobowym składzie (4 zawodników +2 zawodniczki).  

3. Podczas spotkania na boisku muszą przebywać minimum 2 zawodniczki. W przypadku kontuzji 

zawodniczek i w przypadku braku zawodniczek gotowych do gry dopuszcza się grę drużyny w 

okrojonym składzie (4 mężczyzn +1 kobieta lub 4 mężczyzn).  

4. W wyniku losowania przeprowadzonego przez organizatora w dniu rozgrywek uczestniczące drużyny 

zostaną podzielone na dwie trzy zespołowe grupy eliminacyjne  

5. W grupach eliminacyjnych drużyny rywalizują systemem „każdy z każdym” do dwóch zwycięskich 

setów. Kolejność rozgrywania meczów w fazie grupowej: A1-A2, B1-B2, A1-A3 B1-B3, A2-A3, B2-

B3.  

6. W półfinałach drużyny z dwóch grup które zajęły 3 miejsca grają o 5 miejsce, drużyny z dwóch grup 

które zajęły 2 miejsca grają o 3 miejsce, drużyny z dwóch grup które zajęły 1 miejsca grają o 1 miejsce.  
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7. Pojedynki finałowe rozgrywane są do trzech zwycięskich setów. 

 

Przepisy turnieju i punktacja:  

 

1. Turniej przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 

2. W celu ujednolicenia czasów poszczególnych spotkań wprowadza się następujące zmiany: 

 

 mecze będą rozgrywane do 2 wygranych setów, set wygrywa drużyna, która pierwsza zdobędzie 15 

punktów, w przypadku remisu w setach 1:1 rozgrywany jest set decydujący do 10 punktów, 

 

 set decydujący wygrywa drużyna, która pierwsza osiągnie 10 punktów i dwupunktową przewagę, 

w przypadku braku dwupunktowej przewagi set jest kontynuowany, 

3. Siatka zawieszona będzie na wysokości 235 cm.  

4. Uczestników turnieju obowiązuje strój i obuwie sportowe. 

5. W turnieju obowiązuje następująca punktacja: 2:0 – 3 punkty, 2:1 – 2 punkty, 1:2 – 1 punkt,  0:2 – 0 

punktów. 

 

Nagrody:  

 

1. I miejsce – puchar, dyplom + medal dla każdego zawodnika, 

2. II miejsce – dyplom + medal dla każdego zawodnika, 

3. III miejsce - dyplom + medal dla każdego zawodnika. 

 

Postanowienia końcowe: 

 

1. W trakcie turnieju organizatorzy zapewniają doraźną pomoc medyczną, 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania wizerunku uczestniczących w turniejach 

zespołów oraz uczestników podczas trwania turnieju, w materiałach reklamowych i folderach 

związanych z turniejem, informacjach prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz internetowych, 

3. Wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju zobowiązane są do ustawienia się do zdjęcia zespołowego 

przed rozegraniem pierwszego spotkania eliminacyjnego, 

4. Po zakończenia turnieju zwycięska drużyna zobowiązana jest do pozostania w strojach sportowych 

podczas dekoracji (wręczanie pucharu, medali i dyplomów) oraz uczestnictwa w pamiątkowych 

zdjęciach. 

5. Drużyny ubezpieczają się we własnym zakresie, organizatorzy nie odpowiadają za kontuzje lub 

nieszczęśliwe wypadki,  

6. Organizatorzy nie odpowiadają za zaginięcie sprzętu lub rzeczy osobistych uczestników,  

7. Na terenie hali sportowej (w tym szatni oraz innych pomieszczeniach) zabrania się palenia papierosów i 

spożywania napojów alkoholowych. 

8. Wszystkie sprawy oraz problemy wynikłe w trakcie turnieju, a nie uregulowane niniejszym 

regulaminem, rozstrzygane będą w gronie zainteresowanych zespołów oraz przedstawicieli 

organizatora turnieju, 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz do zmiany 

systemu rozgrywek w przypadku zgłoszenia się innej niż przewidywana liczby drużyn.  

  

Organizatorzy  

 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA      

1.  Administratorem Pana/Pani, danych wskazanych w karcie zgłoszenia jest Gmina Nowosolna  

2. Jeśli ma Pana/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych  w 

zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się 

Pan/Pani skontaktować się z ADO pod adresem email: urzad@gminanowsolna.pl 
 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pana/Pani, dane celem udziału w SPORTFEST 2019 

4. Zakres gromadzonych danych osobowych: imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, płeć, wizerunek  

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział Panu/Pani,  

podopiecznym w SPORTFEST 2019 

 

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do 

osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.  

7. Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane w celu przetwarzania innym podmiotom. 

8. Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

9. Zgromadzone dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania 

 

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Panu/Pani, z wyjątkami zastrzeżonymi 

przepisami prawa, następujące uprawnienia: 

- dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 

- żądania ich sprostowania, 

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

11. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

12. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą  

elektroniczną kierując korespondencję na adres: magdalena@kuszmider.com.pl lub 

urzad@gminanowosolna.pl   

 

13. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 

danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez 

Administratora. 

 

 

14. Dane osobowe zawarte w kartach zgłoszenia będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku 

roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W 

przypadku wizerunku uczestników konkursu, dane przetwarzane będą do momentu odwołania zgody. 

 

                                                                                                                                     

                           

Informujemy także, że  w trakcie trwania SPORTFEST 2019 mogą uczestniczyć media lokalne, jednak zgodnie z art.2 

Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. /Dz.U. z 2018 r. poz. 1000/ dziennikarze nie muszą 

pozyskiwać zgody każdej osoby, której dane osobowe lub wizerunek znajdą się w materiale prasowym oraz nie 

muszą spełniać obowiązku informacyjnego. Art.2 [Wyłączenie stosowania niektórych przepisów rozporządzenia 

2016/679] 1. Do działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów 

prasowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe /Dz.U. poz. 24, z późń. zm.4/, a także do 

wypowiedzi w ramach działalności literackiej lub artystycznej nie stosuje się przepisów art.5-9, art. 11, art. 13-16, art. 

18-22, art. 27, art. 28 ust. 2-10 oraz art. 30 rozporządzenia 2016/679. 
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