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REGULAMIN 
6. TURNIEJ TENISOWY IM. MARIANA LEWANDOWSKIEGO 

POD PATRONATEM PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU 
Zbąszynek, 25.06.2022 r. 

 

 
 
CEL TURNIEJU:  
Uczczenie pamięci wieloletniego działacza sportowego – Mariana Lewandowskiego; 
Popularyzacja tenisa ziemnego w Gminie Zbąszynek; 
Rozwijanie aktywności ruchowej; 
Promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu; 
Wyłonienie najlepszego zawodnika. 
 
ORGANIZATORZY: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku oraz Tenis Team Guśniowski. 
 
PATRONAT: 
Jan Mazur – Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku 
 
DATA I MIEJSCE ZAWODÓW: 
25 czerwca 2022 (sobota) godz. 09:00 Korty tenisowe OSiR Zbąszynek ul. Sportowa 2, 66-210 Zbąszynek 

 
ZASADY UCZESTNICTWA: 
1. W turnieju mogą brać udział amatorzy nieklasyfikowani w ciągu ostatnich 15 lat na listach PZT.  
2. Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 30 zł.  
3. W ramach wpisowego organizator zapewnia dla zawodnika: piłki do gry, ciepły posiłek, udział w losowaniu nagród. 
4. Zgłoszenia zawodników wyłącznie elektronicznie do 22 czerwca 2022 (środa) do godz. 20:00 za pomocą formularza na 
stronie osir.zbaszynek.pl wraz z wniesioną opłatą wpisową w wysokości 30 zł do dnia 22 czerwca 2022 roku na konto 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku: 

 

52 9660 0007 0010 4476 2000 0030 
w tytule przelewu proszę wpisać – imię i nazwisko uczestnika 

 
SYSTEM ROZGRYWEK: 
1. Mecze rozgrywane będą do 2 wygranych setów (przy stanie 6:6 tie-break).  
2. Mecze będą rozgrywane w systemie "złotej piłki" (gemy bez przewag), a przy stanie 1:1 w setach - supertiebreak do 
10 pkt. ("martwy", przy stanie 9:9 - rozgrywana zostaje "złota piłka") 
3. Organizator zapewnia piłki. 
4. Gry będą się odbywały wg harmonogramu gier – organizator zamieści na stronie internetowej osir.zbaszynek.pl 
drabinkę turniejową wraz z orientacyjnymi godzinami rozpoczęcia spotkań. 
5. Zawodnicy po zakończonym meczu zobowiązani są do zaszczotkowania kortu. 
6. Nagrody (dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe) za trzy pierwsze miejsca. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1.Po rozpoczęciu turnieju, protesty dotyczące regulaminu i zasad rozgrywek nie będą rozpatrywane. 
2.Listy zgłoszeń do turnieju zostają zamknięte w dniu 22 czerwca 2022 (środa) o godz. 20:00 lub po uzyskaniu limitu 16 
uczestników. 
3.W przypadku złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających rozegranie turnieju organizator ustali inny termin. 
4.W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator. 
5. Zapisując się do Turnieju - Uczestnik oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów, 
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ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU. 

 

w szczególności tenisa ziemnego. Organizator nie jest zobowiązany do sprawdzania niniejszego punktu i nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu. 
6. Organizator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu, ani też następstw 
nieszczęśliwych wypadków powstałych u Zawodników, gdy Zawodnik nie zastosuje się do postanowień niniejszego 
Regulaminu. 
 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Zbąszynku (66-210) przy ulicy Sportowej 2. Z 
administratorem można skontaktować się mailowo: osir@zbaszynek.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.  
W Ośrodku wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo: iodo@zbaszynek.pl. 
Dane przetwarzane są dla celów związanych z udziałem w turnieju „6. Turniej Tenisowy im. Mariana Lewandowskiego pod Patronatem 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zbąszynku” na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
Dane osobowe nie będą udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych. 
Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie ośrodka lub na stronie BIP w zakładce „Ochrona danych osobowych”. 
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