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REGULAMIN 
TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ MIKSTÓW 

Zbąszynek, 25.07.2020 r. 
 
§ 1. CEL TURNIEJU:  
1. Popularyzacja siatkówki plażowej,  
2. Wyłonienie najlepszego zespołu, 
3. Promocja Gminy Zbąszynek. 

 
§ 2. ORGANIZATOR: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku 
ul. Sportowa 2, 66-210 Zbąszynek 
http://osir.zbaszynek.pl 
osir@zbaszynek.pl 
tel. 68 3849 142 
 
§ 3. TERMIN I MIEJSCE : 
Boiska do siatkówki plażowej na terenie OSiR Zbąszynek. Rozpoczęcie turnieju o godzinie 10:00 

 
§ 4. UCZESTNICTWO: 
1. Uczestnikiem zawodów może być każdy, kto nie posiada przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach 

sportowych, osoby niepełnoletnie obowiązkowo przedstawiają zgodę rodziców (prawnych opiekunów) do udziału w 
zawodach.  

2. Turniej bez opłaty wpisowej. 
 
§ 5. ZGŁOSZENIA: 
1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie elektronicznie poprzez formularz na stronie www.osir.zbaszynek.pl , do 22 

lipca (środa) lub do momentu wykorzystania limitu miejsc w turnieju (maksymalnie 12 zespołów).  
2. W zgłoszeniu prosimy o umieszczenie informacji: imię i nazwiska zawodników, miejsce zamieszkania, numer 

telefonu, adres  e-mail.  
3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jednoznacznie oznacza wyrażenie zgody i zatwierdzenie oświadczeń 

zawartych w formularzu. 
 

§ 6. SYSTEM ROZGRYWEK: 
Zawody zostaną przeprowadzone systemem brazylijskim. 
 
§ 7. PRZEPISY GRY: 
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami FIVB dla siatkówki plażowej. 
 
§ 8. NAGRODY 
Dla najlepszych zespołów I – IV statuetki. 
 
§ 9. PRZETWARZANIE DANYCH: 
Uczestnik - rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej oświadcza, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku niżej 
wymienionych danych osobowych: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail w celu udziału w 
turnieju. Poprzez oznaczenie zgody w formularzu zgłoszeniowym uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie 
wizerunku utrwalonego na zdjęciach w celach promocyjnych i informacyjnych o wydarzeniach realizowanych przez 
administratora, na stronach internetowych i profilach społecznościowych facebook, instagram prowadzonych przez 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku.  
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§ 10. INNE: 
1. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. 
2. Uczestnicy turnieju we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków mogących 

wydarzyć się w trakcie rozgrywek. 
3. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa rekomendowanych przez Główny 

Inspektorat Sanitarny w związku z panującą pandemią wirusa COVID-19: 
 

Zasady bezpieczeństwa podczas organizowanego turnieju w związku z pandemią wirusa COVID-19: 
 
1) Wszystkie osoby wchodzące na teren obiektu dokonują dezynfekcji rąk w przeznaczonych do tego celu strefach. 
2) Zawodnicy we własnym zakresie wyposażają się w materiały ochrony osobistej, które będzie wykorzystywał podczas 

turnieju. 
3) Zawodnicy na wejście oczekują poza terenem boiska do siatkówki plażowej w wyznaczonych miejscach z 

zachowaniem 1,5 m odstępu. 
4) Zgodnie z rozporządzeniem, zawodnicy podczas gry nie muszą zasłaniać ust i nosa przy zachowaniu dystansu 

społecznego. 
5) Na boisku do siatkówki plażowej może przebywać max 4 zawodników/czek. 
6) Po każdym spotkaniu dokonuje się dezynfekcji boiska (słupki, siatka, krzesła oraz piłki) 
7) Po zakończonym turnieju zawodnicy umieszczają wszystkie opakowania po napojach lub innych suplementach w 

koszach umieszczonych przy boiskach. 
8) Wszyscy zawodnicy opuszczający obiekt dokonują dezynfekcji rąk. 
9) Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
10) Za przedmioty pozostawione organizatorzy nie biorą odpowiedzialności. 
11) Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora. 
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