
REGULAMIN TURNIEJU RODZINNEGO „FAMILY CUP”  
W TENISIE STOLOWYM – CZELADŹ 2021 

1. CEL:   
•  Popularyzacja gry w tenisa stołowego 
•  Wspólna integracja rodziców i uczniów 
• Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników. 
•  Umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównanie swoich umiejętności w warunkach 
rywalizacji sportowej.  
• Kształtowanie nawyku aktywności ruchowej. 

2. ORGANIZATORZY:  
•    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi oraz Radni Rady Miejskiej Ewa Fronczek 
i Łukasz Wesołowski 

3. TERMIN I MIEJSCE:  Turniej odbędzie się 20 LISTOPADA 2021r  (SOBOTA)  o 
godz. 11:00 w hali sportowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czeladzi ,ul. 
Sportowa 2 

4. KATEGORIE: oddzielne dla dziewcząt i chłopców:   
• I kat.- uczniowie klas 1 - 4 Dziecko + Rodzic -  rok urodzenia dziecka 2011 i młodsze 
• II kat.- uczniowie klas 5 - 6  Dziecko + Rodzic -  rok urodzenia dziecka 2009, 2010 
• III kat.- uczniowie 7 - 8 Dziecko + Rodzic - rok urodzenia dziecka 2007, 2008 

5.  ZAPISY: zawodników w dniu zawodów od godz.  1030. 

6.  SYSTEM ZAWODÓW:  Turniej zostanie rozegrany systemem w zależności od ilości 
zgłoszonych zawodników 
Suma punktów uzyskanych przez dziecko i rodzica decyduje o końcowej klasyfikacji.  
Punktacja za I miejsce – 32 pkt, II miejsce – 30 pkt, III miejsce – 28 pkt, IV miejsce – 27 itd. 
dalsze miejsca 1 pkt mniej niż IV miejsce. W przypadku takiej samej sumy liczby punktów 
dziecka i rodzica o miejscu decyduje pojedynek dziecka lub większa liczba punktów u 
dziecka. 

7.  NAGRODY: a) w kategoriach szkolnych: - za zajęcie I miejsca puchar i dyplom, za 
zajęcie II – III miejsca medale i dyplomy  

8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:   
• Turniej przeznaczony jest wyłącznie dla mieszkańców Czeladzi 
• Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy 
• Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny i organizator 
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne 
uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.  
Więcej informacji pod numerem 508-110-083- Ewa Fronczek 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z 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 (zwanej dalej RODO)  Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Czeladzi informuje, że:  
1. Administratorem Danych Osobowych  jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi, 41-250 Czeladź, 

ul. Sportowa 2, zwanym dalej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi; tel. 32 265 42 32, e-mail: 
sekretariat.mosir@interia.pl; 

2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych):       
e-mail: iodo@marwikpoland.pl. 

3. Dane osobowe (w tym wizerunek)  przetwarzane będą w celu promocji placówki: Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Czeladzi i będą udostępniane zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. 2021 poz. 1062) dotyczącego rozpowszechniania wizerunku; 

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby fizyczne i podmioty prawne mające dostęp do wyżej 
wymienionych serwisów, portali i katalogów zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą; 

5. Administrator nie planuje  przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przy 
czym wskazać należy iż lokalizacja miejsca docelowego przechowywania utrwalonego wizerunku w związku z 
umieszczeniem go na stronie Facebooka może wiązać się z lokalizacją serwera danych poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym; 

6. Dane przetwarzane będą do momentu uzasadniającego ich przetwarzanie dla celów informacyjnych i 
promocji,   lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie;  

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, 
której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania; 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich udostępnienie uniemożliwi udział w 
turnieju; 

11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje 
danych osobowych; 

12. Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w 
którym dane osobowe zostaną zebrane. 


