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XXV Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego 

im. Andrzeja Grubby - XVI Memoriał 

REGULAMIN 
 

I CEL IMPREZY 

1. Uczczenie pamięci olimpijczyka, wybitnego sportowca, wielokrotnego reprezentanta i mistrza Polski, 

tenisisty Andrzeja Grubby. 

2. Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży miast i wsi naszego kraju w oparciu o wzór 

sportowca – Mistrza Andrzeja Grubby. 

 

II ORGANIZATOR 

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim 

ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 

83-200 Starogard Gdański 

tel. 533 236148 

2. Stowarzyszenie Rekord 

 

III TERMIN I MIEJSCE 

1. I TURA ZAWODÓW  

kategorie: skrzat, żak, młodzik, kadet, junior, młodzieżowiec 

niedziela 24 października 2021 r.  

Miejska Hala Sportowa im. Andrzeja Grubby 

Starogard Gdański 

ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 

• godz. 7.00 – 8.00 – zgłoszenia  

• godz. 8.00 - odprawa techniczna i losowanie gier wg zgłoszeń pisemnych w biurze turnieju z udziałem 

sędziów i organizatora 

• godz. 8:30 – rozpoczęcie gier 

 

2. II TURA ZAWODÓW 

kategorie: senior, weteran, amator 

niedziela 24 października 2021 r.  

Miejska Hala Sportowa im. Andrzeja Grubby 

Starogard Gdański 

ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 

• godz. 12.00 – 13.00 – zgłoszenia  

• godz. 13.00 - odprawa techniczna i losowanie gier wg zgłoszeń pisemnych w biurze turnieju z udziałem 

sędziów i organizatora 

• godz. 13:30 – rozpoczęcie gier 

 

 

 

IV ZGŁOSZENIA 

1. elektroniczne na stronie www.elektronicznezapisy.pl  

2. Osobiście w dniu zawodów przed losowaniem gier w przypadku dostępności miejsc.  

http://www.elektronicznezapisy.pl/
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3. Więcej informacji tel. 505 266 168 oraz www.osir.com.pl. 

 

V WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie elektroniczne oraz wpłata wpisowego: 

 
LIMITY KATEGORIE 

WYSOKOŚĆ 

WPISOWEGO 

kategorie 

młodzieżowe 
100 uczestników 

skrzat, żak, młodzik, kadet, junior, 

młodzieżowiec 
30 zł 

kategorie 

seniorskie 
100 uczestników senior, weteran, amator 

40 zł 

 

w dniu imprezy opłata startowa dla wszystkich kategorii 
50 zł 

 

 

2. Opłata startowa przez system Tpay. 

3. Od momentu dokonania zgłoszenia zawodnik ma 24 godziny na uiszczenie opłaty wpisowego. W 

przeciwnym razie skreślany jest z listy zawodników.  

4. Tylko spełnienie tych dwóch warunków: zgłoszenie drogą elektroniczną oraz opłata wpisowego -uważa 

się za pełne zgłoszenie i umożliwia uczestnictwo w turnieju. 

5. Przy WERYFIKACJI w dniu zawodów zawodnik jest zobowiązany okazać legitymację studencką, 

uczniowską lub dowód tożsamości w przypadku osób dorosłych. 

6. Każdy zawodnik musi posiadać strój sportowy ze zmiennym obuwiem sportowym (niedozwolone są 

koszulki w kolorze białym). 

7. W ramach wpisowego każdy zawodnik otrzymuje pakiet startowy: 

• posiłek regeneracyjny,  

• pamiątkowa koszulka,  

• baton energetyczny,  

• kupon na losowanie nagród,  

• woda, 

• inne gadżety w przypadku pozyskania dodatkowych sponsorów. 

 

VI SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 

1. I tura – niedziela - 24 października, w godz. 8:30 -13:00: skrzaty, żacy, młodzicy, kadeci, juniorzy, 

młodzieżowcy - obowiązuje limit 100 uczestników. 

2. II tura –niedziela 24 października w godz. 13:30 – 19:00: seniorzy, weterani, amatorzy - obowiązuje 

limit 100 uczestników. 

3. Wszelkie kwestie których nie rozstrzyga powyższy regulamin reguluje regulamin PZTS. 

4. Zawodnik może wziąć udział tylko w jednej kategorii wiekowej w danym dniu. 

5. System rozgrywek zostanie ustalony na podstawie ilości zgłoszonych zawodników. 

6. Kategorie: 

• Skrzat - wiek do 9 lat, roczniki do 2012, 

• Żak - wiek 10 – 11 lat, roczniki 2011 – 2010, 

• Młodzik – wiek 12 – 13 lat - roczniki 2009 – 2008, 

• Kadet – wiek 14 – 15 lat - roczniki 2007 i 2006 rok, 

• Junior – wiek 16 – 18 lat - roczniki 2005 - 2003 rok, 

• Młodzieżowiec – 19 – 21 lat - roczniki 2002 – 2000 rok, 

• Seniorzy - roczniki 1999 rok i starsi, 

• Weterani - 1981 rok i starsi, (którzy ukończyli 40 rok życia), posiadający licencje 

• Amatorzy - nigdy nie zrzeszeni w PZTS*, 

*amatorzy, czyli nie byli nigdy na listach zawodników drużyn PZTS (Polski Związek Tenisa Stołowego) 

http://www.osir.com.pl/
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VII NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

1. W kategoriach wiekowych za zajęcie I do III miejsca statuetki oraz nagrody rzeczowe. 

2.  Nagrody finansowe w kategorii seniorów: 

MĘŻCZYŹNI 

1 miejsce 1000 zł, 

2 miejsce 600 zł, 

3 miejsce 400 zł, 

 

KOBIETY 

1 miejsce 1000 zł, 

 2 miejsce 600 zł, 

 3 miejsce 400 zł 

 

3. Nagrody specjalne: dla najmłodszych zawodników (dziewczynka i chłopiec) 

4. Nagroda dla największego talentu sportowego (dziewczynka i chłopiec) 

5. Nagrody do losowania wśród wszystkich uczestników po zakończeniu rozgrywek. 

 

VIII POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINOWE 

1. Organizator zabezpiecza szatnie tylko na potrzeby przebrania i kąpieli (dysponujemy czterema 

szatniami). 

2. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu. 

3. Organizator nie odpowiada za wszelkiego rodzaju urazy powstałe podczas imprezy. 

4. Organizator nie zapewnia opieki medycznej podczas imprezy. 

5. Uczestnicy imprezy przyjeżdżają na własny koszt. 

 

IX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW ZAWODÓW SPORTOWYCH 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RAMACH STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, zwane dalej RODO) informujemy, że: 

 
ADMINISTRATOR: 

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Olimpijczyków, 83-200 
Starogard Gdański, tel. 533 236 148, email osir@osir.com.pl  

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na 
adres: iod.jednostki@um.starogard.pl 

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: 

Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach: 

1. Zapisania uczestnika na zajęcia lub wydarzenia sportowe oraz ich realizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy), 

2. Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej Administratorowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego  względem uczestników oraz 
organów publicznych sprawujących nadzór nad działalnością statutową OSiR na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. c, e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 



 4 

administratorze) i w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawami 
dotyczącymi kultury fizycznej (wykorzystanie danych uczestników do ich obsługi logistycznej i 
administracyjnej, stworzenia warunków do zapewnienia pomocy medycznej, jak też nawiązania z nimi 
kontaktu w sprawach dotyczących organizacji i przebiegu imprezy/zawodów. 

3. Prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* 
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w 
związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, 
ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz innych przepisów dotyczących podatków. 

4. Ściągania należności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w zw. z przepisami o samorządzie 
gminnym, kodeksem postępowania cywilnego, przepisami o finansach publicznych oraz innymi 
ustawami obligującymi administratora danych do dbania o swój wizerunek, mienie oraz finanse. 

5. Obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* 
(przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) 
i w związku z przepisami obligującymi administratora do dbania o swój wizerunek i mienie, w tym ustawą 
o samorządzie gminnym, przepisami dotyczącymi finansów publicznych, kodeksem postępowania 
cywilnego. 

6. Rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora). 

7. Publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim 
w tym przypadku jest pokazanie transparentności działalności OSiR, popularyzacji sportu jak i samego 
wydarzenia). 

8. W wymagających tego przypadkach Administrator ubiegał będzie się o wyrażenie przez uczestników 
zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego 
odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ewentualne 
wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonywał 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 
ODBIORCY DANYCH: 

OSiR będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego 
organizację imprezy/zawodów, dostawcom usług hostingu strony internetowej, poczty elektronicznej. Do tych 
danych mogą mieć również dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy informatyczne. 

 
CZAS PRZETWARZANIA: 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa o archiwizacji 
dokumentów oraz zgodnie z obowiązującą u Administratora  Instrukcją Kancelaryjną – przez okres wskazany w 
tym dokumencie licząc od końca roku, w którym zakończono czynności w Państwa sprawie. 
Deklarowany okres przechowywania nie dotyczy danych osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych w 
określonym celu. Co do zasady, dane osobowe tych osób przetwarzane będą do momentu wycofania przez nie 
zgody lub ustania potrzeb Administratora w zakresie wykorzystania tych danych. 
 
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 
Dane osobowe związane z monitoringiem wizyjnym nie będą przekazywane do państw spoza EOG lub organizacji 
międzynarodowej. 
 
TWOJE PRAWA: 

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*: 

• Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

• Prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
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• Prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

• Prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych 

• Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. b RODO*), 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych 

 
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu uczestniczenia w imprezie/zawodach 
organizowanych przez OSiR. 

 
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 

 

 

 

 

 


