
REGULAMIN 
TURNIEJU W TENISA STOŁOWEGO „FERIE Z MOSIR 2022” 

1. CEL 
Zabezpieczenie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania podczas 
ferii zimowych. 
Promocja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży. 

2. TERMIN 
24 styczeń 2022 r. Początek zawodów o godzinie 10:00. Weryfikacja zawodników o godzinie 9:30.        

3. MIEJSCE 
Hala Sportowa MOSiR w Kole uL. Szkolna 2B  

4. ORGANIZATOR 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole, ul. Kolejowa 7,  
Marcin Świderski tel. 63 306 77 77. 

5. ZAKRES WSPÓŁZAWODNICTWA 
Turnieje zostaną rozegrane w następujących kategoriach wiekowych: 
A. ROCZNIKI: 2007– 2011 
W turnieju mogą brać udział chłopcy i dziewczęta. 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA 
Zawodnicy biorący udział w turnieju muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość oraz 
KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ UCZESTNIKA, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.   

7. ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU 
Udział zawodnika w turnieju należy zgłosić w terminie do 23 stycznia 2022 r. dostarczając do 
organizatora KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ UCZESTNIKA: 

a) Pocztą elektroniczną – adres: info@mosir.kolo.pl (należy przesłać skan KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ 
UCZESTNIKA) 

b) Osobiście: 
Hala MOSiR w Kole ul. Szkolna 2B (recepcja) 
Pływalnia Miejska ul. Kolejowa 7 (sekretariat) 

8. INORMACJA  
Informacje o turnieju można uzyskać w sekretariacie Pływalni Miejskiej - ul. Kolejowa 7 albo pod 
numerem telefonu (sekretariat) 63 306 77 77 lub e-mailowo: info@mosir.kolo.pl 

9. SYSTEM PRZEPROWADZANIA TURNIEJU 
System rozgrywania turnieju zostanie ogłoszony w dniu zawodów i uzależniony jest od ilości 
zgłoszeń.  

10. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA 
 10.1. Turniej rozgrywany będzie w grach singlowych. 
 10.2. Mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów, do 11 pkt. 

10.3. W zależności od ilości zgłoszonych zawodników turniej zostanie rozegrany jednym z 
wymienionych systemów: pucharowy, grupowy lub każdy z każdym. 
10.4. Uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania rakietki oraz obuwia zmiennego. 

11. NAGRODY I TYTUŁY. 
Zawodnicy, którzy zajmą miejsca od 1 do 3 w turniejach otrzymują puchary lub medale oraz 
pamiątkowe dyplomy. 

12. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 
Komunikaty sportowe zawierające wyniki turniejów będą umieszczane na stronie internetowej 
MOSiR Koło – www.mosir.kolo.pl 
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13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

Zgodnie z (art.13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Kole, 
zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych. 

2) Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pani Ewa Galińska, e-mail: 
inspektor@osdidk.pl. 

3) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz 
niezbędne do wzięcia udziału w rozgrywkach. 

4) Dane osobowe Uczestników rozgrywek będą przetwarzane w związku z organizacją i promocją 
imprez Organizatora, wyłonieniem zwycięzców rozgrywek oraz przyznaniem i wydaniem nagród. 

5) Organizator może przetwarzać dane osobowe w celach organizacji rozgrywek również we 
współpracy z innymi podmiotami, jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji 
rozgrywek. 

6) Uczestnik rozgrywek wyraża zgodę na publikacje jego danych osobowych w postaci: imienia i 
nazwiska, miejscowości, roku urodzenia oraz nazwy klubu w harmonogramach rozgrywek. 

7) Uczestnik rozgrywek posiada prawo do: 
a) Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
b) Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  
c) Przenoszenia danych, 
d) Wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
e) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie kierując 

korespondencję na adres Organizatora.  
8) Wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby związane z organizacją 

rozgrywek uniemożliwia uczestnikowi start w rozgrywkach. 
9) Dane osobowe Uczestników rozgrywek nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 
10) Dane osobowe Uczestników rozgrywek będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu roku 

obrachunkowego. 
11) Uczestnik rozgrywek wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w 

formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej 
terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie go na następujących polach eksploatacji: 

a) Utrwalania i zwielokrotnienia jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechniania w dowolnej 
formie, 

b) Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 
c) Wykorzystania do promocji i organizacji Biegu i działalności Organizatora,  
d) Udostępniania Współorganizatorom w celu ich promocji w kontekście udziału w rozgrywkach, 
e) Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym, 

f) Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach,  
g) Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. 
14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

14.1. Interpretacja przepisów należy wyłącznie do organizatora.  
14.2. Za zachowanie niesportowe zawodnik może zostać usunięty z turnieju. 



15. KORONAWIRUS COVID-19 
1) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zawodów z przyczyn niezależnych od Organizatora 

(żałoba narodowa, działania siły wyższej lub rozporządzenia administracyjnego). O odwołaniu 

Zawodów Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na 

Stronie Internetowej Organizatora www.mosir.kolo.pl przekazując szczegóły zwrotu wniesionych 

opłat. 

2) Z związku z panującą pandemią koronowirusa Covid-19 przebieg zawodów dostosowano do 

obowiązując zasad reżimu sanitarnego. Uczestnicy Zawodów zobowiązani są do:  

a) dokonania sprawdzenia temperatury ciała na co najmniej dwie godziny przed Zawodami,  

b) podaniu obowiązkowej dezynfekcji rąk przed wejściem i opuszczeniem miejsca Zawodów,  

c) zachowania 1,5 m odstępu i zaopatrzenia się w maseczkę lub chustę zakrywającą usta i nos przez 

cały czas trwania Zawodów – obowiązkowe jej użycie będzie wymagane w miejscach skupisk 

ludzkich, pomieszczeniach zamkniętych - w szczególności podczas rejestracji w Biurze Zawodów, w 

strefie Start/Meta przed Biegiem i bezpośrednio po,  

d) nie przebywania w szatniach w celu oczekiwania na kolejny mecz - na kolejny mecz zawodnicy 

oczekują na trybunach zachowując odstęp 1,5 m,  

e) opuszczenia miejsca rozgrywek bezpośrednio po zakończeniu Zawodów,  

f) stosowania się do wszelkich innych działań, które będą zmierzały do zapewnienia bezpieczeństwa 

oraz minimalizacji ryzyka zakażenia.  

3) Uczestnicy startują w Zawodach na własną odpowiedzialność. Nie ma gwarancji, że udział w 

Zawodach nie spowoduje zwiększenia ryzyka zakażenia koronawirusem i wystąpienia choroby 

COVID-19. Uczestnik ma świadomość, że ryzyko takie istnieje i że w/w choroba może prowadzić do 

ujemnych skutków dla jego zdrowia i życia.  

4) Uczestnicy startując w Zawodach oświadczają, że znajdują się w bardzo dobrej formie fizycznej, nie 

posiadają żadnych chorób ani kontuzji, nie zaobserwowali u siebie ani osób, w bliskim otoczeniu w 

ciągu ostatnich 14 dni żadnych przejawów koronawirusa (w szczególności gorączki powyżej 37 

stopni, kaszlu, duszności itd.). Ponadto, Uczestnicy zaświadczają, że nie przebywają w 

kwarantannie/izolacji oraz nie byli zagranicą w ciągu ostatnich 14 dni. Uczestnicy zobowiązują się 

niezwłocznie powiadomić Organizatora o każdej zmianie okoliczności wskazanych w zdaniu 

pierwszym, a także rezygnacji z udziału w Zawodach w przypadku wystąpienia jakichkolwiek 

negatywnych objawów.  

5) Uczestnicy wyrażają zgodę na kontrolne sprawdzanie temperatury ciała przez Organizatora z 

użyciem bezdotykowego termometru.  

6) Na wypadek zakażenia koronawirusem podczas Zawodów lub dojazdu na Zawody lub powrotu z 

Zawodów Uczestnik nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Organizatora.  

7) Uczestnicy przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę, na możliwość niedopuszczenia do Zawodów 

przez Organizatora w przypadku jeżeli zostaną zauważone jakiekolwiek objawy choroby Covid-19, a 

także jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartość powyżej 37 stopni.  
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