
REGULAMIN
IX  WALENTYNKOWEGO  TURNIEJU

PIŁKI  SIATKOWEJ  PAR
1. ORGANIZATOR: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich, 
Park Pszczelnik 3, 41-100 Siemianowice Śląskie.

2. WSPÓŁORGANIZATOR:
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Michałkowice"
Pizza Hut Siemianowice Śląskie 

3. CEL ZAWODÓW:
1. Popularyzacja piłki siatkowej,
2. Aktywny wypoczynek.

4. TERMIN I MIEJSCE  ZAWODÓW:
1. 13 lutego 2022 r. (niedziela) godz. 8.00
2. Hala Sportowa Kompleksu Sportowego „Michał” w Siemianowicach Śląskich, 

   ul. Orzeszkowej 1. 
5. PROGRAM:

godz. 7.30 – otwarcie biura zawodów,
godz. 7.45 – zakończenie weryfikacji zgłoszonych drużyn,
godz. 8.00 – rozpoczęcie turnieju 

6. ZGŁOSZENIA I INFORMACJE:
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 11.02.2022 r. lub do dnia dokonania wpłaty przez
32 zarejestrowaną parę, 

Drużyny należy zgłaszać mailowo na adres: mosirsiem@poczta.onet.pl podając:
imię i nazwisko (kobieta + mężczyzna) oraz nr telefonu kontaktowego.

Kontakt: 

MOSiR „Pszczelnik” e-mail: mosirsiem@poczta.onet.pl 

Osoba do kontaktu: Wiesław Stręk 602 282 871

Organizator ustala, że w turnieju mogą wziąć udział maksymalnie 32 pary. 

Do startu dopuszczone zostaną wyłącznie  pary,  które do dnia  11 lutego 2022 roku
wniosą  stosowną  opłatę  startową,  zmieszczą  się  w  limicie  miejsc  oraz  zostaną
zarejestrowani  na  stronie  internetowej  www.mosir.siemianowice.pl,  odnośnik  -  IX
Walentynkowy Turniej Piłki Siatkowej Par.

W dniu turnieju mogą być dopuszczone drużyny w przypadku wolnych miejsc. 

7. WPISOWE:
30 zł. od pary.  
Kwotę należy wpłacić na konto: MOSiR „Pszczelnik”: 
BANK PEKAO S.A., O/Siemianowice Śląskie, nr 02 1240 2975 1111 0010 2924 1193

z tytułem:  Opłata   startowa  –  IX  Walentynkowy  Turniej  Piłki  Siatkowej  Par
i podanie imion oraz nazwisk.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 
Uiszczenie opłaty wpisowej uprawnia do wejścia na basen KS „Michał” (70 min.) 
dla obojga uczestników turnieju w dniu imprezy. 

8. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. Drużyna składa się z dwóch zawodników (kobieta i mężczyzna).
2. Każdy  uczestnik  zobowiązany  jest  dostarczyć  organizatorowi  podpisaną  kartę

zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejscem zamieszkania
oraz własnoręcznym podpisem (załącznik do regulaminu).

3. W przypadku udziału osób niepełnoletnich uczestnicy zobowiązani  są dostarczyć
organizatorowi  kartę zgłoszenia podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna
wyrażającego zgodę na udział w turnieju (załącznik do regulaminu). 
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4. W przypadku niedostarczenia karty zgłoszenia lub braku opłaty wpisowej, drużyna
nie zostanie dopuszczona do turnieju. 

5. Przekazanie  organizatorowi  podpisanej  karty  zgłoszenia  oraz  przystąpienie  do
rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu turnieju.

6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do turnieju jest posiadanie stroju sportowego
w tym obuwia przystosowanego do gry w hali.

9. SYSTEM ROZGRYWEK: 
1. Mecze będą rozgrywane według losowania.
2. Turniej rozegrany zostanie przy zastosowaniu systemu brazylijskiego. 
3. Każdy mecz będzie toczył się do dwóch wygranych setów do 11 pkt., w przypadku

remisu trzeci set do 7 pkt. (bez przewag).

10. WARUNKI TECHNICZNE: 
1. Mecze odbywać się będą równolegle na trzech boiskach.
2. Organizator zabezpiecza boiska i piłki do rozegrania meczów.
3. Organizator nie zapewnia piłek na rozgrzewkę.
4. Organizator zabezpiecza sędziów.

11. PRZEPISY GRY:
Obowiązują przepisy PZPS.

12. NAGRODY:
1. I miejsce -  pamiątkowe medale + nagroda niespodzianka.
2. II miejsce - pamiątkowe medale + nagroda niespodzianka.
3. III miejsce - pamiątkowe medale + nagroda niespodzianka.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. W turnieju mogą brać udział osoby bez jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do

udziału w zawodach sportowych.
2. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest dopełnienie wszystkich formalności w biurze,

w  tym  akceptacja  regulaminu  przez  złożenie  własnoręcznego  podpisu  na  karcie
zgłoszenia. 

3. Uczestnicy  turnieju  biorą  w nim udział  na  własną  odpowiedzialność.  Przekazanie
organizatorowi karty zgłoszenia z własnoręcznym podpisem oznacza, że uczestnik
rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem
w turnieju  w  tym  zagrożenie  wypadkami,  możliwości  odniesienia  obrażeń  ciała
i urazów fizycznych (w tym śmierci) i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

4. Poprzez  zgłoszenie  się  do  udziału  w  turnieju,  uczestnik  wyraża  zgodę  na
opublikowanie   na łamach strony internetowej  i  w informacjach medialnych przez
Organizatora wizerunku uczestnika, oraz imienia i nazwiska uczestnika.

5. Uczestnik  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  podanych
w formularzu "karta zgłoszenia" w związku uczestnictwem w turnieju organizowanym
przez MOSiR „Pszczelnik" w Siemianowicach Śląskich zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych.

6. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż:
a) administratorem  danych  osobowych  uczestnika  turnieju  jest  Miejski  Ośrodek

Sportu i Rekreacji „Pszczelnik”  w Siemianowicach Śląskich,
b) dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją turnieju.
c) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, 
d) przysługuje uczestnikowi prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania
e) podanie  danych osobowych  jest  dobrowolne aczkolwiek  niezbędne  do udziału

w turnieju, 
7. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z zgodną z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* klauzulą

informacyjną, dot. przetwarzania danych osobowych uczestników zajęć lub imprez
sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez MOSiR „Pszczelnik”.

8. We wszystkich sprawach spornych wynikłych podczas trwania turnieju a nie ujętych
w niniejszym regulaminie decyduje organizator.   

9. Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada,
10.Wszelkich  informacji związanych z organizacją VIII Walentynkowego Turnieju Piłki

Siatkowej  Par  udziela  Wiesław  Stręk,  MOSiR  „Pszczelnik”  602 282  871,  e-mail:
mosirsiem@poczta.onet.pl,   
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