
Regulamin Wakacyjnego Turnieju Siatkówki Plażowej 

O Puchar Dyrektora ASIP  

19.07.2020 
 

1. Organizator 

Agencja Sportu i Promocji w Prudniku. 

 

2. Cel: 

Popularyzacja siatkówki plażowej, rozwój kultury fizycznej.  

 

3. Termin i miejsce 

19.07.2020r (niedziela) – godzina 10:30 odprawa techniczna Basen Letni w Prudniku  przy ul. 

Zwycięstwa. Start godz. 11:00  

Zgłoszenia tylko mailowo na adres asip@asipprudnik.pl do dnia 16.07.2019  (czwartek) 

 

4. Sposób przeprowadzenia rozgrywek. 

Organizator zaplanował rozgrywki w kategoriach: Open Mężczyzn oraz Mixty (pary mieszane). 

Zawodnicy mogą zgłosić się tylko w jednej kategorii MIXT lub MĘSKIEJ – nie dopuszczamy 

zawodników do udziału w dwóch kategoriach rozgrywkowych. 

 Mecze zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi przepisami gry w siatkówkę plażową. 

Mecz trwa do dwóch wygranych setów do 21 punktów, uzyskując przynajmniej 2 punkty przewagi, 

decydujący trzeci set rozgrywany jest do 15 punktów z różnicą przynajmniej  2 punktów. Zespoły 

zmieniają strony boiska po każdych 7 zdobytych punktach (w pierwszych dwóch setach) oraz po 

każdych zdobytych 5 punktach (w 3-cim secie). 

System rozgrywek określony zostanie w dniu zawodów. W sytuacji gdy drużyna nie stawi się lub 

jest niekompletna, po odczekaniu 5 minut zostanie uznany walkower. Po otrzymaniu dwóch 

walkowerów drużyna zostaje usunięta z rozgrywek. 

O kolejności zajętych miejsc w tabeli decydują w pierwszej kolejności: 

 większa liczba zdobytych punktów 

 lepszy stosunek setów 

 lepszy stosunek małych punktów 

 bezpośrednie spotkanie. 

Za mecz wygrany drużyna otrzymuje 2 pkt,  przegrana 1 pkt, walkower – 0 pkt i wynik 0:2 

W całym turnieju drużyny startują bez zmiany składów. 

W dniu zawodów system rozgrywek może zostać dostosowany do ilości zgłoszonych zespołów oraz 

do aktualnych warunków atmosferycznych. 

5. Warunki uczestnictwa. 

W turnieju startować mogą wszystkie osoby które ukończyły 15 rok życia z wyłączeniem osób z 

objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim górnych dróg oddechowych. 

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości, a osoby niepełnoletnie pisemną zgodę 

rodziców(opiekuna prawnego) na udział w turnieju (konieczność).  

 

6. Zgłoszenia i informacje 

www.asipprudnik.pl  asip@asipprudnik.pl   www.facebook.com/asipprudnik  

 

7. Nagrody 

Organizator ufundował puchary oraz medale dla 3 zwycięskich par w każdej kategorii. 

 

8. Postanowienia ogólne 
Organizator nie ubezpiecza uczestników, zawodnicy biorący udział w zawodach robią to na własną 

odpowiedzialność. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zniszczone i pozostawione bez 

http://www.asipprudnik.pl/
mailto:asip@asipprudnik.pl
http://www.facebook.com/asipprudnik


opieki. Wszystkie drużyny mają obowiązek zapoznać się oraz przestrzegać Regulamin Basenu 

Letniego. O sprawach spornych oraz nieujętych w tym regulaminie decyduje organizator.  

 

 

Informacja dot. ochrony danych osobowych  

Na podstawie 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, informuje się: 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Agencji Sportu i Promocji                                                         

w Prudniku ul. Rynek 1, 48-200 Prudnik 

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Danych Osobowych Agencji Sportu i 

Promocji w Prudnik ul. Rynek 1 48-200 Prudnik tel. 77 437 66 55. 

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w Wydarzeniu organizowanym 

przez Agencję Sportu i Promocji w celu naboru, organizacji                                                         

    i rozliczenia Wydarzenia i imprez towarzyszących oraz informacji i promocji tej imprezy                                                 

    z  wykorzystaniem danych, na przetwarzanie których wyrażono zgodę, na podstawie:  

a) 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  

b) Art. 6 pkt 1 lit. f - 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 - zastosowanie systemu kontroli dla zapewnienia ochrony obiektów  

i mienia administratora 

c) Regulaminu Wydarzenia 

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, operatorzy pocztowi i kurierzy podmioty 

zewnętrzne, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, osoby 

korzystające   z informatora o Wydarzeniu, media. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  w celu przekazywania Panu/Pani informacji o 

Wydarzeniu, organizowanych przez Agencję Sportu i Promocji. Kryteria ustalania okresu 

przechowywania danych osobowych wynikają z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji  w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych wyłącznie do 

celów archiwalnych w interesie publicznym,  do celów badań naukowych lub historycznych lub 

do celów statystycznych oraz art. 89 ust. 1, Rozporządzenia.  

6) Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

 8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 


