
REGULAMIN OTWARTEGO TURNIEJU 

TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA 

GMINY GALEWICE 

 

1. Organizator. 

      Gminny Ośrodek Kultury w Galewicach. 

2. Cele turnieju. 

a) Popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców.  

b) Aktywne spędzanie czasu wolnego.  

c) Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych. 

3. Termin i miejsce. 

Turniej odbędzie się w sobotę 19 marca 2022 roku w hali sportowej Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Galewicach: 

a) 9:00 zapisy uczestników, 

b) 10:00 rozpoczęcie turnieju. 

4. Klasyfikacje turnieju z podziałem na kobiety i mężczyzn: 

a) do klasy V 

b)  klasy VI-VIII 

c) młodzież  

d) open 

5. System rozgrywek i zasady gry: 

Czas trwania turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników. Mecze        

rozgrywane są do 3 zwycięskich setów zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego 

PZTS. Sędziowie turnieju mogą zdecydować o skróceniu meczów eliminacyjnych. 

Sety rozgrywane są do 11 punktów zdobytych przez jedną ze stron; przy wyniku seta 

10:10 dla jednej ze stron set trwa do osiągnięcia przewagi 2 punktów jednej ze stron.  

6. Organizator zapewnia: 

a) stoły do gry, 

b) piłeczki, 

c) obsługę techniczną, 

d) napoje. 

7. Ochrona danych osobowych: 

a) Administratorem danych osobowych jest Organizator.  

b) Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.  



c) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 

dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie 

uniemożliwia udział w Turnieju tenisa stołowego.  

d) Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego 

formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych 

osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej zgodnie z warunkami określonymi 

w rozporządzeniu 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) przez Organizatora w zakresie:  

• przygotowania pakietu startowego, opracowania wyników, wydania nagród itp. 

• publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników, 

• przesyłania informacji organizacyjnych 

• w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora.  

e) Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i 

nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię 

wiekową, płeć, uzyskany podczas zawodów wynik –w każdy sposób, w jaki 

publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb 

organizacji.  

f) Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom w celach 

marketingowych.  

8.   Postanowienia końcowe. 

a) Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy oraz zmienne obuwie 

sportowe.  

b) Zawodnicy powinni posiadać własne rakietki. Organizator postara się przygotować 

rakietki dla osób ich nie posiadających.   

c) Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator.  

d) Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów 

ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.   

e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione 

w obiekcie. 

f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy 

zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną 

odpowiedzialność.  

g) Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu,  

 

 

 

 

 

 


