REGULAMIN
TURNIEJ GRAND PRIX SIERADZA W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
CEL IMPREZY:
- popularyzacja halowej piłki nożnej jako formy rekreacji
- organizacja czasu wolnego dla mieszkańców Sieradza
- wyłonienie najlepszych drużyn
ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu
TERMIN I MIEJSCE:
Turnieje rozgrywane będą w sali sportowej przy ul. Mickiewicza w Sieradzu /JW/
w poniższych terminach:
 25.11.2018r.
 09.12.2018r.
  06.01.2019r.
  20.01.2019r.
 03.02.2019r. – turniej finałowy (zaproszonych zostanie osiem najlepszych drużyn)
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów spotkań.
UCZESTNICTWO:
W turniejach mogą brać udział drużyny, które:
- każdorazowo dokonają zgłoszenia przed turniejem (do środy poprzedzającej
rozgrywki turniejowe) pod nr tel. 43 822 38 82
- zgłoszenie zespołu (przed pierwszym meczem) musi zawierać: nazwę zespołu, nazwisko
kapitana, kierownika i jego numer telefonu, imienną listę zawodników.
- lista może liczyć max. 12 osób
- zawodnicy grają w turnieju na własną odpowiedzialność.
- uiszczą opłatę startową w wysokości 100,00 zł za każdy turniej
- mają ukończone 18 lat, dopuszcza się udział zawodników, którzy ukończyli 16 lat – warunek
pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów (odpowiedzialność podczas rozgrywek za
zawodników którzy są nieletni bierze opiekun drużyny) ,
- dopuszcza się do rozgrywek zawodników zrzeszonych - zarejestrowanych w rozgrywkach
ligowych OZPN (do klasy okręgowej włącznie).
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU:
- sposób przeprowadzenia turniejów zgodnie z przepisami futsalu (bez naliczania przewinień)
- systemem rozgrywek i czas rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszeń /decyzja
organizatora/
- drużyna występuje w jednolitych strojach sportowych z numerami na koszulkach, zaleca się
aby zawodnik grał przez wszystkie mecze w turnieju z tym samym numerem na koszulce
- przed rozpoczęciem pierwszego turnieju drużyna musi uregulować wszystkie formalności
tzn. lista zawodników (z zaznaczeniem osoby do wszelkich kontaktów telefonicznych),
wpisowe, w razie niedopełnienia w/w postanowień drużyna nie zostanie dopuszczona do
rozgrywek!
- protesty po uiszczeniu opłaty w wysokości 50,00 zł należy składać w formie pisemnej do
organizatora w ciągu 15 minut po rozegranym spotkaniu,
- o kolejności miejsc w grupie decyduje:
 liczba zdobytych pkt

 wynik bezpośredniego spotkania






korzystniejsza różnica bramek



większa liczba zdobytych

bramek Przy trzech zespołach:

 dodatkowa tabelka
- w przypadku remisu w meczach o 1 i 3 miejsce zarządzone zostaną po trzy rzuty karne.
- każdy turniej jest punktowany :
I m-ce - 10 pkt
II m-ce - 8 pkt
III m-ce - 6 pkt IV
m-ce - 5 pkt
V m-ce 4 pkt
VI m-ce - 3 pkt
VII m-ce - 2 pkt
VIII m-ce i kolejne - 1 pkt
Punktacje na miejscach od V w dół ustala się na podstawie:
- wyników meczy ćwierćfinałowych (jeśli są rozgrywane)
- zdobyczy punktowych w grupach w danym turnieju ( gdy nie ma meczy ćwierćfinałowych)
- Mecze półfinałowe i finałowe rozgrywane będą następująco:
1A–1C
1B–1D
Czas może być zatrzymywany w meczu o I i III miejsce w ostatniej minucie.
W ostatnim turnieju biorą udział z najwyższą ilością zdobytych punktów. O końcowej
klasyfikacji decyduje suma zdobytych punktów we wszystkich turniejach.
NAGRODY:
- za zajęcie miejsc I-IV w całym cyklu Grand Prix drużyny otrzymają puchary oraz nagrody
rzeczowe, a dla najlepszych zawodników turnieju drobne upominki.
ZGŁOSZENIA:
- zgłoszenia drużyny przyjmowane będą każdorazowo przed turniejem (do
środy poprzedzającej rozgrywki turniejowe) pod nr tel. 43 822 38 82
- listy z wykazem zawodników należy przedłożyć organizatorowi najpóźniej
przed rozpoczęciem rozgrywek.
SPRAWY RÓŻNE:
- do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator
- każdy zawodnik musi posiadać dokument tożsamości i okazać go na każde żądanie
organizatora - /czas na dostarczenie dokumentu 5 min./
- zawodnik zgłoszony w jednej drużynie, nie może w trakcie rozgrywek przejść do
innego zespołu
- każdy zawodnik bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność – drużyny
ubezpieczają się we własnym zakresie.
- w sprawach spornych nie objętych regulaminem decyduje organizator

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
- każdy zawodnik, przystępujący do rozgrywek wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych zgodnie z klauzula RODO dostępną również na stronie
mosirsieradz.pl:
Zgodnie z wymogami 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) tzw. „RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzania danych
osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu oraz prawa przysługujące osobom, których
dane dotyczą.
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Sieradzu
2. Inspektor Ochrony Danych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu dostępny jest pod
adresem e-mail - iod@mosirsieradz.pl
3. Podstawą, upoważniającą nas do przetwarzania większości Państwa danych są obowiązujące
przepisy prawa, zawarte umowy oraz zgoda osoby, której dane dotyczą.
4. Państwa dane przetwarzane są jedynie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów
prawa, wypełnienia warunków umów, zawartych pomiędzy MOSiR a kontrahentami, oraz w
celach określonych w udzielonych zgodach.
5. Przetwarzamy tylko te Państwa dane osobowe, które są konieczne do realizacji celu przetwarzania.
6. Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko osoby i podmioty działające z polecenia
administratora danych oraz organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej.
7. Państwa dane będą przechowywane do czasu ustania ich przydatności lub przez okres wymagany
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do jej danych oraz prawo do żądania
sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne.
9. Osoba , której dane dotyczą, ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych („bycia
zapomnianym”), w przypadku gdy:
- wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, (w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się
wyłącznie w oparciu o zgodę)
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- przepisy prawa nakazują usunięcie danych osobowych,
- ustały cele, dla których dane zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
w przypadku, gdy:
- kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a ona sprzeciwia się usunięciu danych, żądając
w zamian ich ograniczenia,
- ustał cel przetwarzania, ale ona potrzebuje danych do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń,
- wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych;
1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub na podstawie zgody
oraz dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, osoba, której dane dotyczą ma prawo do
przenoszenia danych.
2. Z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwu
wobec przetwarzania danych, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest realizacja zadania w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, lub
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, osoba, której
dane dotyczą ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z
obowiązującym prawem.

4. W przypadku powzięcia informacji, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. W sytuacji, kiedy podstawą przetwarzanie danych osobowych jest zgoda osoby, której dane
dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa lub umowy
podanie danych osobowych jest konieczne. Odmowa skutkuje brakiem możliwości załatwienia
sprawy.
7. Państwa dane osobowe nie będą profilowane, ale mogą być przetwarzane w sposób
zautomatyzowany.
8.
MOSiR Sieradz

