REGULAMIN

XXIII Turniej Koszykówki Mężczyzn
o Puchar Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzy
12 – 13 września 2020 r.
1. CEL:
Sprawdzenie formy drużyn przed sezonem 2020/2021 oraz umożliwienie kibicom
obejrzenia gry zaproszonych zespołów.
2. TERMIN I MIEJSCE:
1) 12 – 13 września 2020 r.
2) Hala Widowiskowo – Sportowa przy al. Niepodległości 4 w Inowrocławiu.
3. ORGANIZATORZY:
1) Urząd Miasta Inowrocławia,
2) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu,
3) KSK Noteć Inowrocław.
4. PROGRAM IMPREZY:
Sobota, 12 września 2020 r.
godz. 10.00 – mecz KSK Noteć – KS Księżak Łowicz,
godz. 12.15 – mecz Weegree AZS Politechnika Opolska – Energa Kotwica Kołobrzeg,
godz. 17.00 – mecz Weegree AZS Politechnika Opolska – KS Księżak Łowicz,
godz. 19.00 – otwarcie turnieju,
godz. 19.30 – mecz KSK Noteć – Energa Kotwica Kołobrzeg.
Niedziela, 13 września 2020 r.
godz. 10.00 – mecz KSK Noteć – Weegree AZS Politechnika Opolska,
godz. 12.15 – mecz Energa Kotwica Kołobrzeg – KS Księżak Łowicz,
ok. godz. 14.00 – zakończenie i ceremonia dekoracji.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1) do turnieju mogą przystąpić zaproszone drużyny:
a) KSK Noteć,
b) KS Księżak Łowicz,
c) Energa Kotwica Kołobrzeg,
d) Weegree AZS Politechnika Opolska.
2) dopuszczone do udziału w turnieju będą wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie
lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania koszykówki lub które złożą
podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela
ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w imprezie,

3) zawodnicy, a w przypadku osób niepełnoletnich przedstawiciele ustawowi, przed
rozpoczęciem rywalizacji zobowiązani są podpisać oświadczenie o braku infekcji
i objawów chorobowych związanych z wirusem SARS-CoV-2. Oświadczenie zawiera
również informację, że uczestnik nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na
kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni
przed rozpoczęciem zawodów.
4) uczestnikom zostanie przedstawiona klauzula informacyjna zgodnie z RODO.
Uczestnicy, a w przypadku osób niepełnoletnich przedstawiciele ustawowi, przed
rozpoczęciem zawodów, będą musieli wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich/dziecka
danych osobowych przez administratora danych, a także oświadczyć, że podają dane
dobrowolnie i są one zgodne z prawdą. Uczestnicy poinformują, że zapoznali się z
treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania,
5) zgoda na wykorzystanie danych osobowych jak i publikacje wizerunku jest
dobrowolna, ale niewyrażenie na to zgody uniemożliwia udział w turnieju.
6. ZASADY ROZGRYWANIA TURNIEJU:
1) mecze rozgrywane będą systemem kołowym („każdy z każdym”), za zwycięstwo będą
przyznawane 2 punkty, za porażkę 1 punkt, za walkower 0 punktów,
2) mecze będą przeprowadzone systemem 4 x 10 minut, przerwa między połowami
wyniesie 15 minut, przerwy między kwartami będą wynosić po 2 minuty. Ewentualna
dogrywka trwać będzie 5 minut,
3) kolejność miejsc ustalona będzie następująco:
a) duże punkty,
b) bilans bezpośrednich spotkań,
c) stosunek małych punktów.
7. ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
1) obsługę sędziowską - sędziami wszystkich spotkań turnieju będą sędziowie ligowi
koszykówki, których decyzje są ostateczne,
2) profesjonalną opiekę medyczną,
3) piłki przystosowane do rozgrywek ligowych,
4) wodę dla każdego uczestnika,
5) pamiątkowe puchary za zdobycie określonych miejsc. Dodatkowo statuetka i nagroda
rzeczowa dla najlepszego zawodnika turnieju (MVP) oraz dla najlepszego zawodnika
z każdej drużyny biorącej udział w turnieju.

8. INFORMACJE:
1) plakaty promujące imprezę będą rozwieszone na terenie obiektów OSiR oraz
na słupach ogłoszeniowych miasta,
2) wszystkie

lokalne

media

otrzymywać

będę

uaktualniane

komunikaty

o ww. imprezie (łącznie z serwisami internetowymi),
3) informacja o imprezie będzie wyświetlana na telebimie OSiR nad wejściem na Stadion
Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków oraz na tablicy świetlnej nad wejściem
do Hali Widowiskowo – Sportowej,
4) informacja o imprezie umieszczona zostanie na portalu społecznościowym
facebook.com,
5) regulamin zawodów oraz wszelkie informacje o nich zostaną umieszczone
na stronie internetowej OSiR – www.osir.inowroclaw.pl.
9. PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM EPIDEMIOLOGICZNYM:
Zgodnie z wytycznymi, na terenie imprezy obowiązywać będą zasady bezpieczeństwa,
mające na celu minimalizowanie ewentualnego zagrożenia związanego

z

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz innych:
1) zachowanie dystansu społecznego,
2) ograniczona liczba osób,
3) weryfikacja uczestników,
4) pomiar temperatury ciała uczestników,
5) dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
6) obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.
10. PRZEPISY OGÓLNE:
1) nieprzestrzeganie warunków regulaminu spowoduje dyskwalifikację drużyny, także
po zakończeniu turnieju. W takim przypadku zostaną zweryfikowane wyniki
końcowe,
2) po zakończeniu rozgrywek zostanie sporządzony protokół uwzględniający wyniki
poszczególnych spotkań,
3) Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW uczestników turnieju,
4) Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu do czasu rozpoczęcia
rozgrywek.
11. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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),

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, Inowrocław,
al. Niepodległości 4 tel. 52 3555 350, e-mail: marketing@osir.inowroclaw.pl.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@amster.eu.
3. Dane podane w formularzu zgłoszeń będą przetwarzane w celu:
- wypełnienia Umowy jaką zawarliśmy z Panem/Panią na uczestnictwo w imprezie sportowej
„XXIII Turniej Koszykówki Mężczyzn o Puchar Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda
Brejzy” ( art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
- informacyjnym np. wyniki z imprezy, informacje prasowe,
- dowodowym, archiwalnym, rozliczenia finansowego, wystawienia faktury,
- w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (tj. sporządzanie dokumentacji podatkowej,
obsługi procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art.
6 ust. 1 lit f) RODO.
4. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które współpracują przy
organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług
fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym te
firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Organizatorem, wyłącznie
w zakresie i w celu podanym w pkt 3., w celu prawidłowej realizacji usług
określonych w regulaminie.
5. Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców
znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
6. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania
umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału
w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat (okres wynikający z przepisów
szczególnych – ustawa o rachunkowości).
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych swoich/dziecka oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia
sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana swoich/dziecka danych osobowych jest warunkiem
zawarcia umowy – uczestnictwa w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez w imprezie
sportowej.
10. Pani/Pana/dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny
i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa
w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. Posiada Pani/Pan
prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Inowrocławiu przy al. Niepodległości 4, tel. +48 523555350, e-mail:
sekretariat@osir.inowroclaw.pl.
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