
REGULAMIN 
MINI TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 

„RODZIC Z DZIECKIEM” 
1. Cel imprezy:  

- popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i dorosłych, 
- popularyzacja zdrowego stylu życia 
- integracja międzypokoleniowa  
- upowszechnienie zasad fair play 

2. Organizator : Miejski Szkolny Związek Sportowy i MOSiR w Czeladzi  

3. Termin: 12.06.2022 r  o godz. 16
00   

4. Miejsce: Boisko MOSiR o sztucznej nawierzchni; Czeladź ul. Sportowa 7 
 

5. Kategorie wiekowe: 
A - dziecko kl. 1 - 2 (rok ur. 2013 i 2014) i rodzic 
B - dziecko kl. 3 - 4 (rok ur. 2011 i 2012) i rodzic 
C - dziecko kl. 5 - 6 (rok ur. 2010 i 2009) i rodzic 

6. Warunki uczestnictwa - podpisana zgoda dla rodzica i dziecka na udział w zawodach 
8. Zapisy - odbywają się przez formularz Google - https://docs.google.com/forms/d/
19HBR3wGzmpX2vc3k5gGQrtR2oGsAmdScR9RjRi-nVoQ/viewform?edit_requested=true  
7. Zasady gry: 
- drużyna składa się z dwóch osób – rodzica z dzieckiem, (w zastępstwo rodzica może grać np. 
wujek, dziadek, zakaz gry rodzeństwa) 
- wymiary boiska 20x24 m z 4 bramkami, wymiary bramki 1x1 m 
- czas gry 3-5 min (czas uzależniony od ilości drużyn) 
- obuwie: korki gumowe/plastikowe, turfy, halówki (zakaz używania korków metalowych) 
- gra bez bramkarza 
- zdobycie bramki, rodzic może zdobyć bramkę tylko oznaczoną dla rodzica, dziecko może 
zdobyć bramkę oznaczoną dla rodzica i dla dziecka. 
- piłka nr 4 
- wrzut z autu wykonuje się nogą 
- rzut karny – bez bramkarza z połowy boiska 
- po straconej bramce rozpoczęcie gry od swojej bramki 
- zdobycie bramki tylko po przejściu piłki na pole ataku  
- podczas stałych fragmentów gry obrońca musi znajdować się w odległości 3 m od piłki 
- kary: żółta kartka, czasowe wykluczenie z gry 
8. Klasyfikacja drużyn 
- większa ilość punktów 
- przy tej samej ilości punktów o kolejności drużyn decyduje  

- bezpośredni wynik spotkania 
- lepsza różnica bramek między zainteresowanymi drużynami 
- lepsza różnica bramek w cały turnieju 
- większa ilość zdobytych bramek w cały turnieju 

9. Nagrody: 
- Medale za zajęcie od I do III miejsca w każdej kategorii wiekowej  
- Puchar i nagroda rzeczowa za zajęcie I miejsca 
10. Ostateczna interpretacja regulaminu i sprawy nieujęte należą do organizatora.  
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu turnieju.  
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11. Rejestrowanie wizerunku. 
W czasie zawodów Organizatorzy będą nieodpłatne rejestrować wizerunek uczestników 
zawodów, a następnie nieodpłatne będą udostępniać ten wizerunek na stronie internetowej, 
stronie Facebook, stronie YouTube, stronie Instagram Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Czeladzi oraz Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Czeladzi, w lokalnych mediach 
(prasa i telewizja), w katalogach reklamowych i promocyjnych związanych z działalnością 
Organizatorów z podawaniem danych osobowych (imię i nazwisko osoby dorosłej i dziecka). 

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 organizacji zawodów i  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 Facebook, YouTube, Instagram 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 
zawodach; 

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. 

ORGANIZATORZY


