
 
 

REGULAMIN WAKACYJNEJ LIGI PLAŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ – 

AUGUSTÓW 2021 

 
1. Organizator: Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie  

2. Cel :  

- popularyzacja siatkówki plażowej, 

- promocja Ośrodka Sportów Plażowych w Augustowie, 

- zachęcenie do aktywności sportowej. 

3. Miejsce: Augustów Ośrodek Sportów Plażowych przy Amfiteatrze, ul. Zarzecze  

4. Termin: Liga: 9 sierpnia – 2 września 2021 r., Turniej Finałowy Best of 8: 4 września 2021 r. 

5. Uczestnictwo:  

- w Turnieju mogą brać udział zawodnicy bez względu na wiek i płeć, 

- w turnieju mogą brać udział amatorzy lub zawodnicy grający na poziomie III ligi siatkówki PZPS 

- zgłoszenia drużyn dwuosobowych przyjmowane będą mailowo na adres: plazowkaaugustow@gmail.com 

do dnia 9 sierpnia (decyduje kolejność zgłoszeń).  

W mailu należy podać nazwę drużyny, imiona i nazwiska, rocznik oraz nr telefonu do kapitana. 

-opłata za udział w lidze 40 zł od drużyny płatne do 11 sierpnia w kasie Pływalni Miejskiej, ul. 

Sucharskiego 15, 

-opłata za udział w finałach Best of 8 – 40 zł, 

- obowiązuje limit zespołów: max. 12, które w drodze losowania zostaną podzielone na dwie grupy, 

- osoby niepełnoletnie muszą przedstawić organizatorom pisemna zgodę rodzica lub prawnego opiekuna,  

- system rozgrywek ustala organizator – w zależności od ilości zgłoszeń.  

7. Postanowienia regulaminowe: 

- liga siatkówki plażowej rozegrana zostanie zgodnie z polska wersją „Oficjalnych przepisów gry w 

siatkówkę plażową”, wydanymi przez PZPS,  

- zespoły rozgrywają ligę systemem każdy z każdym z ewentualnym podziałem na dwie grupy, 

- do turnieju finałowego Best of 8 awansują po cztery najlepsze drużyny z każdej grupy. 

8. Postanowienia końcowe:  

- każdy uczestnik biorący udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej wyraża pisemną zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych na oświadczeniu przygotowanym przez Organizatora, 

- akceptując regulamin każdy Uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) wyraża zgodę, aby 

zdjęcia, nagrania filmowe, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystywane przez 

prasę, radio, oraz na portalach internetowych a także w celach marketingowych Organizatora oraz 

sponsorów, 

- osoby niepełnoletnie startujące w zawodach muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna oraz 

oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w rozgrywkach do wglądu przez 

Organizatora, 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych 

wypadków a także za rzeczy pozostawione na obiekcie sportowym.  

- w zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy zgłoszeni na formularzu zgłoszeniowym 

przygotowanym przez Organizatora, 

- organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, 

- zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, 

- do Regulaminu załącza się Klauzule RODO stanowiącą załącznik nr 1. 
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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 Pawła 

Głowackiego (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 zawodów 

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, 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 zawodach 

nie jest możliwe bez ich podania. 
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