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Regulamin Prasko - Północnego Turnieju 

Trójek Siatkarskich Dziewcząt 

 

Regulamin Prasko-Północnego Turnieju Trójek Siatkarskich Dziewcząt jest integralną 

częścią Regulaminu korzystania z pomieszczeń placówki, na terenie której odbywa się 

turniej. 

 

1. Organizator 

Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st Warszawy. 

2. Cel 

Popularyzacja piłki siatkowej na terenie Dzielnicy Praga Północ wśród dzieci. 

3. Termin i miejsce rozgrywania zawodów 

16 listopada 2019r. w godzinach 10.00-17.00, 

17  listopada 2019r. w godzinach 10.00-15.00. 

Hala DOSiR przy ul. Szanajcy 17/19 w Warszawie. 

4. Zgłoszenia i warunki uczestnictwa: 

a) w turnieju mogą brać udział dziewczęta urodzone w  roku 2008 i młodsze, 

b) warunkiem uczestnictwa w turnieju jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowy 

a.sowa@dosir.waw.pl  a następnie dostarczenie go Organizatorowi najpóźniej w dniu 

zawodów w formie papierowej. Zgłoszenie jest dostępne na stronie www.dosir.waw.pl, 

c) zgłoszenia drużyn są przyjmowane do 4 listopada 2019r., 

d) opiekun drużyny musi posiadać pisemne oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów 

dzieci biorących udział w turnieju, które należy dostarczyć organizatorowi przed 

rozpoczęciem imprezy. Oświadczenie jest dostępne na stronie www.dosir.waw.pl, 

mailto:a.sowa@dosir.waw.pl
http://www.dosir.waw.pl/
http://www.dosir.waw.pl/
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e) planujemy przyjąć do turnieju maksymalnie 48 zespołów. W przypadku większej ilości 

chętnych  decydowała będzie kolejność zgłoszeń, 

f) w skład zespołu może wchodzić maksymalnie 4 zawodniczki, 

g) zawodniczka może występować tylko w jednej drużynie, 

h) każda drużyna musi posiadać opiekuna/ trenera zespołu, który ma ukończone 18 lat, 

i) uczestnicy biorą udział w imprezie na odpowiedzialność rodziców/ prawnych opiekunów. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych 

wypadków, 

j) Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną, 

k) udział w turnieju jest bezpłatny, 

5. Zasady gry 

a) zespoły zostaną podzielone na 6-8 grup w zależności od ilości zgłoszonych drużyn                            

i poziomu zaznaczonego w zgłoszeniu, 

b) pierwszego dnia odbędą się mecze eliminacyjne w grupach, a drugiego dnia mecze o 

poszczególne miejsca, 

c) system rozgrywek zostanie dobrany w zależności od ilości zgłoszonych zespołów, 

c) boiska o wymiarach 4,5 na 7 metra, 

d) siatka 210 cm., 

e) obowiązuje piłka nr 4, 

f) zawodniczka znajdująca się na pozycji zagrywającej nie może blokować,  

g) zmianę sygnalizuje kapitan zespołu lub trener/opiekun, możliwe są dwie zmiany- druga 

powrotna w każdym secie, 

h) drużynie przysługują dwie przerwy na żądanie trenera, 

i) zespoły rozgrywają mecze w poszczególnych grupach systemem „każdy z każdym”; 

jednego seta do 25 pkt. z dwupunktową przewagą, 

j) za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt. za przegraną 1 pkt. w przypadku walkowera 0 pkt., 

k) o kolejności w grupach decyduje kolejno: 

- większa liczba punktów, 

- stosunek małych punktów zdobytych do straconych, 
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- bezpośredni pojedynek między zainteresowanymi zespołami, 

- dodatkowy set między zainteresowanymi. 

l) przepisy gry zgodne z przepisami PZPS z ujętymi zmianami 

6. Nagrody 

Statuetki i dyplomy dla 6 najlepszych drużyn, medale dla 4 najlepszych zespołów, statuetka 

dla MVP. 

7. Ochrona danych osobowych 

Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 44, reprezentowany przez Dyrektora, jako 

Administrator danych, przetwarza dane osobowe zawarte w oświadczeniach i formularzu 

zgłoszenia wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia turnieju. Podanie przez 

uczestników przedmiotowych danych osobowych jest dobrowolne acz konieczne, do udziału 

w turnieju. 

Każdy uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych,                              

ich poprawiania, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usuwania –                      

w określonych sytuacjach. Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, 

której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy RODO oraz 

ustawy o ochronie danych osobowych. 

Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne. W sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt z wyznaczonym u Administratora 

Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: ochrona.danych@dosir.waw.pl bądź 

listownie. 

Dane osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej staranności,                    

przy zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa                     

z zakresu ochrony danych osobowych. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego                

ani do organizacji międzynarodowych i są chronione przed nieuprawnionym dostępem. 

W zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych, każdy uczestnik, jeżeli uzna,                   

że jego dane są przetwarzane z naruszeniem prawa, ma możliwość wniesienia skargi                            

do organu nadzorczego. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych                    

są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią 

rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Administratora                     

lub przekazywane mediom. 

Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora 

danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w turniejach i zawodach, w zakresie ich imienia, 

nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły, nazwy klubu mogą                            

mailto:ochrona.danych@dosir.waw.pl
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być publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazane mediom za zgodą 

opiekunów prawnych wyróżnianych uczestników. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo 

wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania, uzupełniania i usuwania. Wcześniej wyrażoną 

zgodę można wycofać w każdym czasie, przesyłając oświadczenie mailem bądź 

pocztą tradycyjną. 

 

8. Postanowienia końcowe 

a) wszelkie problemy i zapytania należy zgłaszać do Organizatora, służb porządkowych,                 

lub informacyjnych,  

b) bezpośrednio przy boiskach, na których będą rozgrywane mecze mogą przebywać tylko 

trenerzy i zawodniczki rezerwowe, 

c) wszelkie kwestie nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator, 

d) powyższy Regulamin obowiązuje w dniach imprezy i na terenie jej rozgrywania, 

e) Organizator ma prawo do zmian Regulaminu podczas imprezy, 

f) interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Organizatorowi, 

f) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju bez podania przyczyny. 

 

 


