
 

 

TURNIEJ PLAŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ – REWA 2022 

REGULAMIN 

 

I. Organizator 

1. Kosakowo Sport Sp. z o.o., Pogórze, ul. Gen. W Andersa 2A, 81-198 Kosakowo,  

tel.: 58 712 17 00, e-mail: sekretariat@kosakowosport.pl 

II. Cel rozgrywek 

1. Popularyzacja siatkówki plażowej oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. 

2. Wyłonienie najlepszej drużyny w kategorii Mixty (drużyny mieszane). 

3. Integracja społeczności lokalnej. 

4. Propagowanie sportowego trybu życia w duchu zasad Fair Play. 

 

III. Termin i miejsce rozgrywek w ramach Turnieju  

1. 23 lipca 2022 r. (sobota) – plaża w Rewie za pętlą autobusową linii: 146, (obok Baru                           

Nadmorskiego przy ul. Morskiej 2) 

2. Rozpoczęcie gier – godz. 10.00  

 

IV. Zasady rozgrywania meczów w ramach Turnieju 

1. Ilość drużyn biorących udział w turnieju jest ograniczona i wynosi 9.  

2. Drużyna składa się z dwóch osób K+M; minimalny wiek zawodników wynosi 14 lat 

(rocznik 2008 lub starsi).   

3. Mecz trwa do jednego wygranego seta (do 21 pkt.), wygrana drużyna musi posiadać w   

secie co najmniej 2 pkt. przewagi. 

4. System rozgrywek – zgłoszone drużyny zostaną przydzielone do 3 grup: Grupa A- 3 

drużyny, Grupa B - 3 drużyny, Grupa C – 3 drużyny, każdy z każdym. 

5. Mecze sędziowane będą przez sędziego Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 

6. Decyzje sędziego są nieodwołalne. 

7. W Turnieju może wziąć udział każda osoba bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania 

 sportu. 

8. Reszta reguł zgodnie z zasadami określonymi w Oficjalnych przepisach gry w siatkówkę 

plażową 2022-2024 zatwierdzonymi przez 37 Kongres FIVB (opublikowane przez FIVB w 

2021).  

 

V. Zgłoszenia  

1. Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową do Organizatora na adres e-mail: 

g.braszka@kosakowosport.pl – do piątku, 22.07.2022 r. do godz. 14.00 (Dział Sportu i 

Komunikacji – Kosakowo Sport Sp. z o.o., ul. Gen. W. Andersa 2A).  

2.  W dniu rozgrywek, w przypadku wolnych miejsc, zgłoszenia będą przyjmowane w  

miejscu rozgrywania meczów w ramach Turnieju w godz.: 09.00-09.30. 

3.  W zgłoszeniu będzie wymagane podanie nastepujących danych: imię, nazwisko, rok 

urodzenia, miejscowość. 

4. Zgłoszenie przesłane drogą mailową wymaga przesłania oświadczenia o następującej 

treści: „Zapoznałem się z Regulaminem Turnieju i akceptuję jego treść”.  Zgłoszenia bez  

oświadczenia pozostają bez rozpatrzenia.  

5. Podczas Turnieju wykonywana będzie dokumentacja fotograficzna. Wraz z wysłaniem 

zgłoszenia uczestnik Turnieju wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku 



 

 

utrwalonego w dokumentacji fotograficznej sporządzanej w miejscu i czasie organizacji 

Turnieju, do celów promocji wydarzenia jak i samego Organizatora. 

6. Podczas zawodów zawodnicy muszą posiadać do wglądu dokument ze zdjęciem, celem 

weryfikacji danych osobowych. 

7.  W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda przedstawicieli prawnych. 

 

VI. Punktacja 

1. Zwycięstwo – 2 pkt. 

2. Porażka – 1 pkt. 

3. Nieprzystąpienie do meczu lub walkower – 0 pkt. 

4. O kolejności w tabeli decydują: 

• większa liczba zdobytych punktów (wygranych meczów); 

• wyższy stosunek setów (ratio setowe); 

• wyższy stosunek małych punktów; 

•korzystniejszy wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami. 

 

VII. Nagrody 

1. Statuetki szklane za zajęcia I, II, III miejsca. 

2. Upominki dla trzech najlepszych zespołów. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas Turnieju i za 

szkody wyrządzone przez uczestników. 

2. Organizator posiada ubezpieczenie OC. 

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Turnieju. 

 

IX. Informacje dodatkowe  

1. Każdy uczestnik zapewnia sobie ubezpieczenie NNW we własnym zakresie. 

2. Każdy uczestnik wraz ze zgłoszeniem oświadcza że zapoznał się z Regulaminem turnieju 

i akceptuje jego warunki, w szczególności oświadcza, że stan zdrowia umożliwia mu udział 

w Turnieju i brak jest jakichkolwiek przeciwskazań lekarskich do czynnego uczestnictwa 

w nim. Mam świadomość, że jako Uczestnik ponoszę związane z tym standardowe ryzyko, 

przyjmując do wiadomości, że udział w zajęciach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i 

pociąga za sobą naturalną możliwość odniesienia kontuzji i dobrowolnie decyduje się 

podjąć to ryzyko. 

 

X. Kontakt 

Kosakowo Sport 

tel. 58 712-17-00 

e-mail: sekretariat@kosakowosport.pl 

 

XI. Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Turnieju jest Kosakowo Sport Sp. z o.o. 

z siedzibą w Pogórzu przy ul. Gen. W. Andersa 2A, 81-198 Kosakowo, KRS 00000929172, 

mailto:sekretariat@kosakowosport.pl


 

 

NIP 587-173-26-02, Regon 5020292081, www.kosakowosport.pl, e-mail: 

sekretariat@kosakowosport.pl (dalej: Administrator). 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres e-mail: 

iod@kosakowosport.pl lub drogą poczty tradycyjnej na adres wskazany w pkt. 1) 

powyżej, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.  

3. Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą w celu;  

a) organizacji i przeprowadzenia Turnieju – podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej 

liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 pkt. A Rozporządzenia 2016/679); 

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w 

zakresie przepisów podatkowych i dot. rachunkowości - podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c  

Rozporządzenia 2016/679);  

c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów przez Administratora lub stronę trzecią 

polegających w szczególności na możliwości dokumentowania fotograficznego 

przebiegu Turnieju, prowadzenia działań promocyjnych Administratora lub Gminy 

Kosakowo, ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych są prawnie uzasadnione 

interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 pkt. f 

Rozporządzenia 2016/679).  

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz 

Administratora związane z organizacją i przeprowadzeniem Turnieju, w tym dostawcom 

systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym i kurierom, podmiotom 

świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne) lub podmiotom 

świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe mogą być także 

przekazywane uprawnionym organom, w zakresie wymaganym przez obowiązujące 

przepisy prawa. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji, przeprowadzenia oraz 

rozliczenia Turnieju lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Okres 

przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 

przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne dla dochodzenia 

ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po 

tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany 

przepisami prawa. 

6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 Rozporządzenia 2016/679; 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi wzięcie 

udziału w Turnieju. 

8. Osoby, których dane osobowe dotyczą, posiadają: 

a) na podstawie art. 7 Rozporządzenia 2016/679 prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Wycofania zgody można dokonać poprzez wysłanie odpowiedniego żądania na adres 

pocztowy lub e-mail wskazany w pkt. 2 powyżej; 

b) na podstawie art. 15 Rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych 

osobowych; 

c) na podstawie art. 16 Rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania danych 

osobowych; 



 

 

d) na podstawie art. 17 Rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

e) na podstawie art. 18 Rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych;   

f) na podstawie art. 20 Rozporządzenia 2016/679 prawo do przenoszenia danych 

osobowych; 

g) na podstawie art. 21 Rozporządzenia 2016/679 prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych; 

h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

osoba, której dane osobowe dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących tej osoby narusza przepisy prawa. 


