
 

REGULAMIN  ROZGRYWEK 

AUGUSTOWSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ 

 
  
I. ORGANIZATOR: 

1. Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, ul. mjr H. Sucharskiego 15, 16-300 Augustów  

www.basenaugustow.pl, tel. 87 643 67 58,  

II. TERMIN I MIEJSCE  

1. Liga rozgrywana będzie w terminie od października do kwietnia w dwóch rundach: mecz/rewanż,  

wg ustalonego Terminarza Rozgrywek. 

2. Miejscem rozgrywanej Ligi będzie hala sportowa SP.4. 

III. UCZESTNICTWO: 

1. W rozgrywkach mogą brać udział drużyny zakładów pracy i instytucji, szkół, osiedli mieszkaniowych  

i innych organizacji. 

2. Maksymalnie każda drużyna może zgłosić 12 zawodników. 

3. Podczas rozgrywek obowiązują przepisy PZPS. 

4. Drużyny grają systemem każdy z każdym.  

5. W ALPS nie mogą grać zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych, zgłoszeni do rozgrywek I i II ligi. 

6. W przypadku udziału w rozgrywkach osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekunów 

prawnych dołączona do zgłoszenia wg załączonego wzoru.  

7. Warunkiem przyjęcia drużyny do rozgrywek jest złożenie zgłoszenia oraz wniesienie opłaty 

wpisowej. 

8. Terminarz ALPS będzie opublikowany na stronie www.basenaugustow.pl oraz na tablicy ogłoszeń 

hali. 

9. Mecze prowadzić będą sędziowie wyznaczeni przez organizatora. 

10. Przekładanie meczy jest możliwe tylko za zgodą obu zainteresowanych drużyn i organizatora. 

IV. ZGŁOSZENIA: 

1. Zgłoszenia należy składać na piśmie, wg załączonego formularza do sekretariatu CSiR, najpóźniej 

jeden dzień przed rozpoczęciem turnieju. 

2. Zgłoszenia dokonuje Kierownik drużyny. 

3. Kierownikiem drużyny może być wyłącznie osoba pełnoletnia. 

Drużyny zobowiązane są do wpłacenia w kasie CSiR lub przelewem na konto: Bank PKO S.A. 83 1240 

5211 1111 0000 4926 2199 wpisowego w kwocie 300 zł brutto – drużyna szkolna, oraz 500 zł brutto – 

osoby dorosłe, zakłady pracy i instytucje. 

4.  Drużyna szkolna – ¾ składu to osoby uczące się (legitymacja szkolna, lub studencka). 

V. NAGRODY: 

1. Drużyny, które zdobędą największą liczbę punktów i zajmą pierwsze trzy miejsca w Lidze otrzymają 

medale. Wszystkie drużyny – pamiątkowe statuetki.  

2. Organizator przewiduje ufundowanie dodatkowych wyróżnień i nagród rzeczowych. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Wszyscy uczestnicy rozgrywek mają obowiązek przestrzegania regulaminów porządkowych obiektu 

sportowego. 

2. Za zdarzenia wynikłe z powodu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu i regulaminów 

porządkowych odpowiedzialność ponoszą Kierownicy drużyn.   

3. Augustowska Liga Piłki Siatkowej jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. 

4. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego 

zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie rozgrywek wymaga osobnej polisy 

wykupionej indywidualnie przez uczestnika. 

5. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 

Augustowskiej Ligi Piłki Siatkowej. 
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6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu, związanych          

z procesem organizacyjnym Augustowskiej Ligi Piłki Siatkowej. 

7. Druki zgłoszeń i oświadczenia rodziców/opiekunów dostępne są do pobrania na stronie internetowej 

organizatora www.basenaugustow.pl w zakładce ALPS. 

 

                                                Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie 

 
 

Załącznik nr 1 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z 
dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych (dalej jako „ADO”) Pani/Pana/Uczestnika jest Centrum Sportu i 
Rekreacji w Augustowie mieszczący się przy ul.  ul. mjr. Sucharskiego 15 reprezentowane przez 
dyrektora Pana Andrzeja Zarzeckiego (dalej jako „Ośrodek”). Z ADO można się skontaktować przez 
telefon (87) 643 67 58 oraz za pomocą poczty elektronicznej: info@basenaugustow.pl 
2. Został Powołany inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty 
elektronicznej: kontakt.itrs@gmail.com  
3. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika przetwarzane będą w celu uczestnictwa i promocji Biegu 

Charytatywnego zgodnie z dobrowolnie wyrażoną zgodą z art. 6 ust. 1 lit. a) na: 

a) przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu email oraz 
wizerunku i ich publikacji na oficjalnej stronie internetowej ADO, portalu społecznościowym Facebook i 
publikacji w prasie i ich portalach, 
b) nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego, 
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika przysługuje Pani/Panu prawo 
dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, usunięcia, jeśli przetwarzanie 
odbywa się za wyrażoną wcześniej zgodą, żądania ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli dane 
przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w dowolnej chwili. 
Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. mają Państwo prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Odbiorcą danych będzie hosting oficjalnej strony internetowej CSiR w Augustowie oraz Półmaratonu 
Augustowskiego, Facebook Inc. ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych innym podmiotom 
poza organami upoważnionymi do tego na podstawie przepisów prawa lub jest konieczne w sytuacji 
żywotnego interesu osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1. lit d) RODO.  
6. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

podlegały automatycznemu profilowaniu. 

7. ADO nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej z wyjątkiem danych publikowanych na oficjalnym profilu społecznościowym 

administratora - Facebook (USA).  

8. Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie 30 dni od zakończenia zawodów lub do 
wycofania zgody.  
9. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej uczestnictwo w biegu nie 
jest możliwe bez ich podania. 
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