
 

REGULAMIN 

XVII OTWARTE MISTRZOSTWA GNIEWA W 
TENISIE STOŁOWYM 2022 

 

1. ORGANIZATOR: 

◦ Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie  

2.   CELE: 

◦ Popularyzacja Tenisa Stołowego w środowisku lokalnym. 

◦ Aktywne spędzanie wolnego czasu. 

3.      MIEJSCE I TERMIN: 

◦ Hala Widowiskowo – Sportowa w Gniewie ul. Kusocińskiego 10 

 I turniej      23.01.2022 godz. 10:00 

 II turniej     30.01.2022 godz. 10:00 

 III turniej  06.02.2022 godz. 10:00 
 

4. ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA: 

a) Zgłoszenia należy dokonać w dniu zawodów u sędziego głównego Pana Tomasz Ostrowskiego. 
 

b) w turnieju uczestniczyć mogą wszyscy chętni, którzy uiszczą opłatę startową ( dzieci i młodzież do 18 lat 
–  5 zł, dorośli – 10 zł )  

 

c) Osoby nieletnie, będące uczestnikami turnieju, zobowiązane są do dostarczenia organizatorowi zgody 
rodzica/ opiekuna prawnego , w którym wyrażają oni swą zgodę na udział ich dziecka/podopiecznego w 
turnieju. Zaświadczają o braku przeciwwskazań zdrowotnych do tego rodzaju aktywności sportowej oraz 
wypełnią Oświadczenia uczestnika przedsięwzięcia sportowego organizowanego przez GOSiR w Gniewie 
w związku z trwającym stanem epidemii. Wzór oświadczenia/zgody stanowi załącznik Nr 1  do niniejszego 
regulaminu. 

d) Osoby pełnoletnie, które chcą wziąć udział w turnieju zobowiązane są do dostarczenia organizatorowi 
wypełnionej deklaracji udziału, w której zaświadczają, ze zapoznały się z regulaminem i nie mają 
przeciwskazań zdrowotnych do tego rodzaju aktywności sportowej oraz wypełnią Oświadczenia uczestnika 
przedsięwzięcia sportowego organizowanego przez GOSiR w Gniewie w związku z trwającym stanem 
epidemii. Wzór oświadczenia/zgody stanowi załącznik Nr 2  do niniejszego regulaminu. 

e) Każda nieletni, będący uczestnikiem turnieju musi mieć pełnoletniego opiekuna (trenera), który podpisuje  
załącznik nr 3 (stanowiący integralną część niniejszego regulaminu). Pełnoletni opiekun, w czasie trwania 
turnieju, sprawuje opiekę i jest odpowiedzialny za:  

  - bezpieczeństwo i odpowiednie zachowanie nieletnich, 
- powiadomienie opiekunów prawnych niepełnoletnich zawodników swej grupy  
  w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych i zagrażających życiu. 

5.     SYSYEM ROZGRYWEK: 

◦ System „ROSYJSKI” do dwóch porażek 

◦ Mecze rozgrywane do wygrania 3 setów do 11 punktów 

◦ Mecze sędziowane są przez zawodników  rozgrywających spotkanie 

◦ Do klasyfikacji końcowej liczone będą 3 turnieje 
 

6.     PRZEPISY GRY: 

◦ Obowiązujące przepisy PZTS. 



7 .     KATEGORIE : 

◦ Skrzat - Żak 7 – 11 lat, rocznik 2011 i młodsi 

◦ Młodzicy 12 – 13 lat, rocznik  2009 – 2010 

◦ Kadet 14 – 15 lat, rocznik  2007 – 2008 

◦ Junior 16 – 19 lat, rocznik   2003 – 2006 

◦ Seniorzy 20 – 39 lat,  rocznik  – 2002 i starsi  

◦ Weterani powyżej 40 lat, rocznik 1982 i starsi 

◦ Kobiety 

◦ Open 
 

8.     PUNKTACJA: 

 1 miejsce  25 pkt   17-20 miejsce  11 pkt 

 2 miejsce  23 pkt   21-24 miejsce  10 pkt 

 3 miejsce  21 pkt   25-28 miejsce    9 pkt 

 4 miejsce  20 pkt   29-32 miejsce    8 pkt 

 5 miejsce  19 pkt   33-40 miejsce    7 pkt 

 6 miejsce  18 pkt   41-48 miejsce    6 pkt 

 7 miejsce  17 pkt   49-56 miejsce    5 pkt 

 8 miejsce  16 pkt   57-64 miejsce    4 pkt 

 9-10 miejsce  15 pkt   65-80 miejsce    3 pkt 

 11-12 miejsce  14 pkt    81-96 miejsce    2 pkt 

 13-14 miejsce  13 pkt   97-128 miejsce    1 pkt  

 15-16 miejsce  12 pkt  

9.     NAGRODY: 

◦ Statuetki za 3 miejsca w poszczególnych kategoriach: 

◦ Puchary za 5 miejsc w kategorii Open: 

◦ Nagrody finansowe i rzeczowe dla najlepszych 
 

Nagrody nie dublują się, co oznacza, że Zawodnik otrzymujący nagrodę za miejsce w klasyfikacji 

generalnej OPEN nie otrzymuje nagrody za miejsce zajęte w ramach prowadzonej kategorii wiekowej. 

10.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

◦ Sędzią głównym zawodów jest Pan Tomasz Ostrowski z którym można kontaktować się w sprawach 
turnieju pod nr 601-429-790 

◦ Turniej rozgrywany będzie na 12 stołach 

◦ Każdego uczestnika turnieju obowiązuje strój sportowy obuwie z niebrudzącą podeszwą. 

◦ Każdy uczestnik turnieju objęty jest ubezpieczeniem  NNW 

◦ Za zachowanie osób nieletnich odpowiadają ich opiekunowie 

◦ Uczestnicy turnieju ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody wyrządzone  z własnej winy 

◦ Koszty przejazdu i wyżywienia pokrywają uczestnicy turnieju 

◦ Każdy uczestnik zawodów akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na 
wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku zgodnie  z celami zawartymi 
w Załączniku nr 1 i 2 

◦ Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny. 

◦ Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator. 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

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), dalej „RODO”, informujemy, że: 

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie, ul. Kusocińskiego 10, 

83-140 Gniew, NIP: 5932408512, REGON: 192992449. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(ni) się skontaktować w sprawach ochrony Pana(ni) danych osobowych i 

realizacji swoich praw pod następującym adresem poczty elektronicznej: biuro@gosirgniew.com lub pisemnie na adres Gminny Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Gniewie, ul. Kusocińskiego 10, 83-140 Gniew. 
3. Przetwarzanie Pana(ni) danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora oraz ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego z uwagi na istniejący stan zagrożenia 

epidemiologicznego, na podstawie: 
  a. art. 6 ust. 1 lit a, art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO  w  związku  z  art. 1  ust. 1  ustawy z  dnia 2 marca 2020 r.o    

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

4. W sytuacji wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego Pana(ni) dane osobowe zawarte w formularzu zostaną udostępnione GIS oraz 

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania stacjom sanitarno-epidemiologicznym. 

5. Nie przewidujemy przekazywania Pana(ni) danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej 

w rozumieniu RODO. 

6. Pana(ni) dane będą przechowywane przez administratora danych przez okres 14 dni, po tym okresie podlegają zniszczeniu. Wynik pomiaru 

temperatury ciała nie jest rejestrowany i przechowywany. 

7. W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. 

8. Posiada Pan(ni) prawo do: 
- żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO, 

- ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, 

- żądania usunięcia – w granicach art. 17 RODO, 

- ub ograniczenia czynności przetwarzania – w granicach art. 18 RODO, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach art. 21 RODO, 

- przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii – w granicach art. 20 RODO. 

9. Pozyskanie  danych  osobowych  zawartych  w  formularzu,  wynika  z  wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych dla 

organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Zbieranie ich nie jest obligatoryjne, 

ale niezbędne dla ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wystąpienia sytuacji, że osoba zakażona, 

pomimo stosowanych środków ochrony i zabezpieczeń, brała udział w danym wydarzeniu. 

10. Przysługuje Panu(ni) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe 

informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce Prywatności dostępnej 

w naszym ośrodku oraz na naszej stronie www. 

 

 

 


