
 

 

  

 

 

 

REGULAMIN 

 

Turnieju „Otwartych Mistrzostw Powiatu Piotrkowskiego 

o Puchar Starosty w Tenisie Stołowym”  

 

§1 

ORGANIZATOR 

1. Turniej „Otwarte Mistrzostwa Powiatu Piotrkowskiego o Puchar Starosty w Tenisie Stołowym” 

zwany dalej Turniejem, organizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie 

Trybunalskim przy współudziale Gminy Moszczenicy, Uczniowskiego Ludowego Klubu 

Sportowego Moszczenica oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy. 

2. Wszelkich informacji dotyczących Turnieju udziela Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 

Moszczenica tel. 881 204 950 lub 509 028 616. 

 

§2 

CELE TURNIEJU 

1. Popularyzacja kultury fizycznej, aktywnego wypoczynku oraz tenisa stołowego wśród dzieci, 

młodzieży – mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego oraz powiatów ościennych. 

2. Integracja środowiska lokalnego poprzez sport i rekreację. 

3. Zapewnienie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców. 

4. Stworzenie warunków do powstawania inicjatyw i podejmowania działań na rzecz społeczności 

lokalnych.  

 

§3 

TERMIN I MIEJSCE 

1. Turniej odbędzie 27 sierpnia 2022 roku w Gminno-Szkolnej Hali Sportowej im. R. Kaźmierczaka 

w Moszczenicy ul. Sportowa 16, 97-310 Moszczenica: 

 godz. 8.30 - 9.30 - przyjazd uczestników,  

 godz. 9.30 - uroczyste otwarcie turnieju, 

 godz. 9.45 - rozpoczęcie rozgrywek, 

 godzina zakończenia wydarzenia uzależniona jest od ilości zgłoszonych osób. 

 

§4 

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW 

1. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest przesłanie karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik 

nr 1 do regulaminu na adresy e-mail: andrzejnitek@poczta.onet.pl lub jarek.nitek@gmail.com. 

Zgłoszenia można również dokonać telefonicznie pod numerem tel. 509 028 616, 881 204 950. 

2. Zgłoszenia przyjmowane są do 14 sierpnia br. 

3. Zgłoszeń do uczestnictwa w Turnieju mogą dokonać osoby fizyczne, kluby sportowe 

lub jednostki samorządu terytorialnego.  
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§5 

UCZESTNICTWO 

1. W Turnieju mogą wziąć udział mieszkańcy Powiatu Piotrkowskiego oraz powiatów ościennych. 

2. Zawodnicy mogą startować wyłącznie w swojej kategorii wiekowej.  

3. Dokonując zgłoszenia poprzez złożenie podpisanej karty zgłoszeniowej, uczestnik  

(a w imieniu osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny) oświadcza tym samym, że: 

a) akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu Turnieju, 

b) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przeprowadzenia 

Turnieju, 

c) wyraża zgodę na zamieszczanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronach 

internetowych i portalach społecznościowych administrowanych przez 

współorganizatorów, 

d) stan jego zdrowia umożliwia mu udział w konkurencjach przewidzianych w ramach 

Turnieju i nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go  

z udziału w Turnieju. 

4. Uczestnicy zobowiązani są posiadać własną rakietkę do gry w tenisa stołowego oraz wystąpić  

w stroju sportowym i obuwiu sportowym na jasnej podeszwie. 

 

§6 

KATEGORIE ROZGRYWEK 

 

1. Turniej zostanie przeprowadzony z podziałem na kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: 

 Kategoria „Młodzik/Młodziczka” – roczniki: do 2010 (do 12 lat), 

 Kategoria „Kadet/Kadetka” – roczniki: 2009 – 2008 (13 lat – 14 lat), 

 Kategoria  „Junior/Juniorka” – roczniki: 2007 – 2004 (15 lat – 18 lat). 

 

§7 

SYSTEM ROZGRYWEK 

1. Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Polskiego Związku Tenisa Stołowego, 

systemem grupowym. Mecz będzie rozgrywany do trzech wygranych setów.  

2. Ostateczny system rozegrania poszczególnych kategorii uzależniony będzie od ilości 

zgłoszonych osób i zostanie ustalony w dniu Turnieju. 

 

§8 

NAGRODY 

Organizator przewiduje następujące nagrody: 

 miejsce I-III – nagroda rzeczowa, dyplomy oraz medale (w każdej kategorii). 

 miejsce IV i dalsze – dyplomy. 

 



 

 

  

 

 

 

§9 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Turnieju Otwarte Mistrzostwa Powiatu 

Piotrkowskiego o Puchar Starosty w Tenisie Stołowym jest Starosta Powiatu Piotrkowskiego  

z siedzibą w Starostwie Powiatowym, ul. Dąbrowskiego 7, 97–300 Piotrków Trybunalski, e-mail: 

starosta@powiat-piotrkowski.pl; tel.: 44 732 88 00, 44 732 88 01, fax: 44 732 88 03. 

2. Dane osobowe uczestników Turnieju, tj. imię i nazwisko, wiek, wizerunek oraz nazwa klubu 

sportowego lub gminy w której zamieszkują uczestnicy, będą przetwarzane w celach, zakresie 

i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia, promocji, wyłonienia zwycięzców 

i odbioru nagród przez uczestników, w celach rozliczenia wydarzenia, archiwizacji dokumentów 

zgromadzonych w związku z realizacją zadania, a także mogą być wykorzystywane w celach 

promocyjnych, także po zakończeniu Turnieju. 

3. Dane osobowe uczestników turnieju będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi  

w rozporządzeniu 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 (dalej: RODO), 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej: UODO), polskimi 

przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi 

przepisami prawa oraz niniejszym regulaminem. 

4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

5. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3 UODO oraz 

art. 6 ust. 1 lit. A i b RODO. 

6. Uczestnikom przysługują prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, 

ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych  

w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Turnieju. 

7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, 

o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane 

na adres Administratora. 

8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz 

niezbędne do wzięcia udziału w turnieju, zaś ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie 

uniemożliwia udział w Turnieju. 

9. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych jest częścią karty 

zgłoszeniowej. 

§10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy Turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu. 

2. W trakcie trwania Turnieju uczestnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zagrozić 

bezpieczeństwu pozostałych uczestników. 

3. We wszystkich sprawach nieujętych regulaminem decydują organizatorzy Turnieju, 

za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, któremu przysługuje 

wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu. 

4. Organizatorzy zabezpieczają obsługę przedmedyczną oraz posiłek regeneracyjny dla wszystkich 



 

 

  

 

 

 

uczestników Turnieju. 

5. Regulamin jest wyłączną własnością organizatora. Jakiekolwiek wykorzystywanie go bez zgody 

właściciela jest zabronione. 

6. Koszty organizacyjne Turnieju w tym: zakup nagród dla uczestników, którzy zajmą I, II i III 

miejsce w poszczególnych kategoriach, wynagrodzenie sędziów i opieki przedmedycznej, zakup 

napojów i posiłku dla uczestników Turnieju – pokrywają organizatorzy i podmioty wspierające 

organizację Turnieju. 

7. Koszty uczestnictwa w Turnieju (koszty przyjazdu, odjazdu, ubezpieczenia NNW) uczestnicy 

pokrywają we własnym zakresie. 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

  

 

 

 
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Turnieju „Otwarte Mistrzostwa Powiatu Piotrkowskiego 

 o Puchar Starosty w Tenisie Stołowym” 

 

 

Karta zgłoszeniowa  

 

Turniej „Otwarte Mistrzostwa Powiatu Piotrkowskiego 

o Puchar Starosty w Tenisie Stołowym” 

 
 

Imię i nazwisko  

uczestnika  

 

Kategoria - rocznik 
 

Nazwa klubu /gminy  

Imię i nazwisko opiekuna,  

Numer telefonu 

 

 

 

          …………………………………………….                                                      ……………………………………………  

          pieczątka instytucji zgłaszającej                                                  podpis osoby upoważnionej 

 

 
Turniej „Otwarte Mistrzostwa Powiatu Piotrkowskiego o Puchar Starosty w Tenisie Stołowym”  

Oświadczam tym samym, że: 

a. akceptuję wszystkie postanowienia regulaminu Turnieju, 

b. mój stan zdrowia/stan zdrowia mojego dziecka* umożliwia mi/mu* udział w konkurencjach przewidzianych 

w ramach Turnieju i nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie/moje 

dziecko * z udziału w Turnieju, 

c. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* do celów 

przeprowadzenia Turnieju, 

d. wyrażam zgodę na zamieszczanie mojego imienia i nazwiska/imienia i nazwiska mojego dziecka*, 

wizerunku oraz nazwy klubu sportowego (drużyny) na stronach internetowych 

i portalach społecznościowych administrowanych przez organizatorów Turnieju. 

 

 

………..……………………………………………… 
                              podpis uczestnika  

          /podpis rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika 

 

* niepotrzebne skreślić 

W  przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie składa rodzic lub opiekun prawny uczestnika Turnieju 



 

 

  

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Piotrkowskiego  

z siedzibą w Starostwie Powiatowym, ul. Dąbrowskiego 7, 97–300 Piotrków Trybunalski, 

e-mail: starosta@powiat-piotrkowski.pl; tel.: Sekretariat tel.: 44 732 88 00, 44 732 88 01, 

fax:44 732 88 03. 

2.  Może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym 

w Piotrkowie Trybunalskim: Sylwia Tokarska, telefon: 44 732 88 09, telefon: 781 555 147, 

adres e-mail: s.tokarska@powiat-piotrkowski.pl 

3.  Dane osobowe będą przetwarzane celach związanych z organizacją i promocją 

Turnieju „Otwarte Mistrzostwa Powiatu Piotrkowskiego o Puchar Starosty w Tenisie Stołowym”. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 

przepisów archiwalnych. 

5.  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 

6.  Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach 

przewidzianych prawem 

b) prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Państwa danych. 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych 

odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych 

osobowych jest brak możliwości udziału w mistrzostwach. 

9. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

 

 

 

 

Otrzymałem/łam: 

 

 

…........................................................... 
(Czytelny podpis uczestnika  

          /podpis rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika) 
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