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REGULAMIN  

TURNIEJU W PIŁCE SIATKOWEJ  

O PUCHAR WÓJTA GMINY NIWISKA 

 

Turniej w piłce siatkowej (zwany dalej – turniejem, rozgrywkami) będzie podzielony na:  

Rozgrywki eliminacyjne: 

 08.03.2020 r. – sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Niwiskach  

(16 spotkań);  

10
00

  - rozpoczyna grupa I (do finału awansują 3 drużyny)  

15
30 

 - rozpoczyna grupa II (do finału awansują 2 drużyny)  

Rozgrywki FINAŁOWE:   

 15.03.2020 r. – sala gimnastyczna w Przyłęku; godz.: 14
00

 – (10 spotkań)  

1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone następującym systemem rozgrywek:  

a) 2 grupy (w grupie rozgrywki: „każdy z każdym”; do finału awansuje z I grupy – 3 

drużyny, z grupy II - awansują 2 drużyny) 

b) Finał zostanie rozegrany systemem: „każdy z każdym”.  

2. W rozgrywkach biorą udział Sołectwa mające siedzibę na terenie Gminy Niwiska. 

Każde Sołectwo wystawia tylko jedną drużynę. 

Drużyna na boisku składa się z 6 osób –  w tym minimum 2 kobiety i 2 mężczyzn. 

3.  Po przeprowadzeniu losowania w dniu 17.02.2020 r. w obecności Sołtysów 

harmonogram rozgrywek przedstawia się następująco: 
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rozgrywki w dniu 08.03.2020 r. w sali gimnastycznej w Niwiskach  – każdy mecz do 2 

wygranych setów do 15 pkt.  

Grupa I  

1) Przyłęk 

2) Hucisko 

3) Zapole 

4) Niwiska 

5) Trześń 

– rozpoczęcie o godz. 10
00

 

 

Grupa II  

1) Hucina  

2) Leszcze 

3) Siedlanka 

4) Kosowy 

– rozpoczęcie o godz. 15
30

 

 

Grupa I – rozpoczęcie godz.: 10
00

 

 

Przyłęk – Zapole 

Hucisko – Trześń 

Zapole – Niwiska 

Przyłęk – Trześń 

Hucisko – Niwiska 

Trześń – Zapole 

Przyłęk – Hucisko 

Trześń – Niwiska 

Hucisko – Zapole 

Przyłęk  – Niwiska 

 

Grupa II – rozpoczęcie godz.: 15
30

 

 

Kosowy – Hucina 

Hucina – Leszcze 

Kosowy – Siedlanka 

Leszcze – Siedlanka 

Kosowy – Leszcze 

Hucina – Siedlanka 
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Rozgrywki FINAŁOWE:   

15.03.2020 r. – sala gimnastyczna w Przyłęku; godz.: 14
00

 – (10 spotkań) 

każdy mecz do 2 wygranych setów 

 

4. Zawodnicy biorący udział w turnieju muszą być zameldowani na pobyt stały lub 

czasowy (okres minimum 1 miesiąca wstecz od terminu rozpoczęcia rozgrywek) na 

terenie Gminy Niwiska – na terenie sołectwa, które reprezentuje w rozgrywkach. Nie 

dopuszcza się do gry zawodników zameldowanych w innych miejscowościach – 

Sołectwach. 

5.  W turnieju mogą brać udział osoby, które najpóźniej w roku rozgrywek 

ukończą 18 lat. 

6. Każdy zawodnik ma obowiązek posiadać na turnieju aktualny dowód tożsamości 

(dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). 

7. Kierownik/kapitan drużyny sporządza listę imienną zawodników, którzy wezmą 

udział w zawodach, (na załączonym wzorze, wszystkie pola muszą być wypełnione) 

lista może zawierać nieograniczoną ilość zawodników.  

8. Listę należy przekazać Kazimierzowi Kwaśnikowi – pracownikowi Urzędu Gminy - 

pok. nr 14 najpóźniej do dnia 28.02.2020 r.  do godz.: 15
00

. 

9. Zawodnicy biorący udział w turnieju biorą na siebie pełną odpowiedzialność za swój 

stan zdrowia oraz ryzyko związane z grą w piłkę siatkową (urazy, kontuzje). 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia 

zawodników od kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu, itp.  

10.  Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania turnieju. 

11. Organizator ubezpiecza turniej od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

12. W czasie trwania meczu można dokonywać dowolną ilość zmian – wyłącznie według 

przedstawionej wcześniej listy zawodników. 

13. Drużyna Sołectwa we własnym zakresie jest zobowiązana do posiadania 

jednakowego kolorystycznie stroju sportowego oraz odpowiedniego obuwia 

przeznaczonego na sale gimnastyczne. 

14. Po zakończeniu i podsumowaniu rozgrywek zostaną wręczone nagrody za 

uczestnictwo w turnieju. 
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15. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem dotyczące organizacji 

turnieju będą rozstrzygane przez Pana Kazimierza Kwaśnika. 

16. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem dotyczące gry w piłkę 

siatkową będą rozstrzygane przez sędziów zgodnie z przepisami PZPS. 

17. Drużyna, która nie dostosuje się do w/w regulaminu i będzie utrudniać prowadzenie 

rozgrywek zostanie wykluczona z turnieju.  

18. Przystąpienie drużyny/zawodnika do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją 

regulaminu turnieju. 

19. W razie pytań proszę o kontakt: Kazimierz Kwaśnik, tel.: 17 22 70 414; 

k.kwasnik@niwiska.pl  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – UDZIAŁ 

W IMPREZACH 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Niwiska z siedzibą w 36-147 Niwiska 

430, 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

1. wydawania materiałów promocyjnych Gminy Niwiska na podstawie utrwalonego przebiegu 

Imprezy 

w formie zapisu fotograficznego, filmowego lub dźwiękowego; 

2. w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych; 

3. rozpowszechniania bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez 

umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzących 

przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub 

wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Administratora, w publikacjach Administratora, a 

także w publikacjach i serwisach osób trzecich, materiałach prasowych i telewizyjnych; 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo, 

2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa lub zawartych umów, osoby odwiedzające oficjalne serwisy internetowe 

promocyjno-informacyjne Gminy Niwiska oraz publikowane w innych elektronicznych środkach przekazu 

zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Administratora oraz odbiorcy 

materiałów promocyjnych drukowanych w publikacjach Administratora, a także w publikacjach i 

serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich 

mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich 

wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. 

3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem udziału w 

Imprezie organizowanej przez Administratora, 

mailto:k.kwasnik@niwiska.pl
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4. przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania 

oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów, 

5. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są Pani/Pana dane 

osobowe bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem, 

6. źródłem Pani/Pana danych osobowych są materiały fotograficzne, filmowe i dźwiękowe pochodzące z 

nagrań własnych, współorganizatorów Imprez oraz materiałów prasowych ogólnodostępnych. 

7. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w 

tym profilowaniu, 

8. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i 

Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej bez postawy prawnej. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Niwiska: 

1. listownie na adres Urząd Gminy Niwiska, 36- 147 Niwiska 430 

2. e-mailowo: iod@niwiska.pl 

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Pan prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

ZATWIERDZAM: 

 

Niwiska, 17.02.2020 r.  

 

 

 

Otrzymują:  

1. Sołtysi Gminy Niwiska  

 

mailto:iod@niwiska.pl

