
  

 

 

III GRAND PRIX GMINY MICHAŁOWICE  

O PUCHAR WÓJTA 

Michałowice, 13 kwietnia 2019 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO 

 

 

  

I. Cel rozgrywek: 

 popularyzacja tenisa stołowego 

 promocja Gminy Michałowice 

 upowszechnianie aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup wiekowych 

 

II. Organizatorzy : 

 Gmina Michałowice 

 Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach 

 LKS „POLONIA” Wilczkowice 

 

III. Patronat:  

 Urząd Gminy Michałowice 

 

IV. Sponsorzy i Fundatorzy nagród: 

 Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach  

 Biuro Usług Księgowych Raś & Raś Accounting sp. z o.o. 

 GoldenOil - Kosmetyki Naturalne  

 3S FIBERTECH 

 Restauracja Pizzeria BANOLLI  

 

V. Uczestnictwo:  

 w zawodach mają prawo gry zawodniczki i zawodnicy posiadający licencję okresową 

zawodniczą do 3 ligi włącznie oraz nie posiadający licencji okresowej  

 zawodnicy startują na własną odpowiedzialność – organizator nie ubezpiecza 

zawodników 
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 wymagane jest posiadanie stroju i sprzętu sportowego zgodnego z obowiązującymi 

przepisami  

 każdy uczestnik wyrażający chęć wzięcia w turnieju zobowiązany jest podpisać zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych i wizerunku, a w przypadku osób niepełnoletnich 

prawny opiekun. Podpisana zgoda jest niezbędna do wzięcia udziału w zawodach. 

Wzór zgody jest dostępny na 4 stronie niniejszego komunikatu.  

 

IV. Kategorie wiekowe: 

 MŁODZIEŻ – kategoria kadet i młodsi (ur. 2004 i młodsi) – łącznie dziewczęta i chłopcy 

(ewentualnie dziewczęta  i chłopcy osobno) 

 DOROŚLI – kategoria junior i starsi  (ur. 2003 i starsi) – łącznie kobiety i mężczyźni 

 

VII. System rozgrywek: 

 Zawody planuje się rozegrać systemem grupowo-pucharowym lub pucharowym do 

dwóch przegranych meczy, z turniejem pocieszenia o 3 miejsce. Mecze będą rozgrywane do 

2 lub 3 wygranych setów w zależności od fazy turnieju jak również od ilości zgłoszeń w danej 

kategorii w dniu zawodów o czym startujący zawodnicy zostaną poinformowani podczas 

otwarcia turnieju.  

 W ramach możliwości organizacyjnych organizator będzie chciał zapewnić rozegranie 

minimum 4 gier dla każdego uczestnika dla każdej kategorii.  

 Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym zawodów zastrzega sobie prawo do 

zmiany systemu rozgrywek i organizowanych kategorii wiekowych w dniu zawodów (łączenia 

kategorii lub ich zmiany) 

 Najwyżej sklasyfikowany młodzik i młodziczka w kategorii MŁODZIEŻOWEJ otrzymają 

nagrodę indywidualną.  

 Najwyżej sklasyfikowane kobiety w kategorii DOROSŁYCH otrzymają nagrody 

indywidualną.  

 Minimalna liczba zawodników do rozegrania kategorii to 3 zawodników.   

 

VIII. Miejsce i program zawodów: 

 Data: 13 kwietnia 2019 (sobota) 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

 Ul. Jana Pawła II 1, 32-091 Michałowice 
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- godz. 830 – 910 – zgłoszenia, weryfikacja zgłoszeń 

- 910 – 930 – losowanie turnieju w kategoriach wiekowych 

- 930 – uroczyste otwarcie i rozpoczęcie turnieju 

- 1530 – 1630 – planowana godzina zakończenia turnieju, rozdanie nagród, dekoracja  

- dla kategorii młodzieżowej istnieje możliwość wcześniejszej dekoracji.  

 

IX. Nagrody: 

Za miejsca I-VI - pieniężne, rzeczowe a także medale oraz dyplomy i upominki.  

 

X. Zgłoszenia do zawodów: 

Zgłoszenia w dniu zawodów, bezpośrednio przed turniejem lub pod wskazanymi adresami 

kontaktowymi (zgoda na przetwarzanie danych dostarczona na turniej lub podpisana przed 

turniejem).  

 

Wpisowe:  

- młodzież: 10 zł 

- dorośli: 15 zł 

Koszty organizacji pokrywają Organizatorzy, pozostałe koszty jednostki delegujące lub 

uczestnicy.  

 

 

XI. Inne: 

Organizatorzy dla wszystkich uczestników przewidują poczęstunek i napoje.  
 

Wszelkie dodatkowe informacje można pozyskać pod adresem biuro@goldenoil.pl, 

telefonicznie: 600 351 211 oraz na profilu sekcji LKS „POLONIA” Wilczkowice na 

Facebooku.  

Za organizatorów, 
 

Andrzej Zieliński 

LKS Polonia Wilczkowice 

 

 

mailto:biuro@goldenoil.pl


  

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH – OSOBA PEŁNOLETNIA 

 

Ja niżej podpisany, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku w 

zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w zawodach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (dalej zwanego jako „RODO”) w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE, a także na 

następujących zasadach:  

a) Administratorem danych jest Organizator - LKS „Polonia” Wilczkowice (kontakt: 

biuro@goldenoil.pl; 32-091 Michałowice, ul. Jaworowa 18)  

b) Organizator przetwarza imię, nazwisko, rok urodzenia uczestnika w celu przeprowadzenia 

zawodów, zakwalifikowania uczestników do odpowiedniej kategorii wiekowej oraz dla potrzeb 

opracowania wyników i celów sprawozdawczych. Dane tj. imię i nazwisko uczestnika oraz rok 

jego urodzenia mogą zostać przekazane w celach sprawozdawczych Urzędowi Gminy 

Michałowice oraz dla potrzeb relacji z zawodów mogą zostać opublikowane na Facebooku Sekcji, 

stronach internetowych i kanałach medialnych Urzędu Gminy Michałowice – Partnera Zawodów, 

jak również w mediach lokalnych.  

c) Organizator przetwarza również wizerunek uczestników poprzez dokonanie fotorelacji z 

przebiegu zawodów oraz dekoracji. Zdjęcia z wizerunkiem mogą zostać opublikowane na: profilu 

sekcji na Facebooku oraz mogą zostać udostępnione na stronach internetowych i kanałach 

medialnych Partnera Zawodów – Urzędu Gminy Michałowice.  

d) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6, ust. 1. lit. a, „RODO”.  

e) Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wpisania na listę startową uczestników  

f) Odmowa podania danych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie będzie oznaczała rezygnację 

z chęci wzięcia udziału w zawodach i brak możliwości wystartowania w turnieju.  

g) Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody.  

h) Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich 

przetwarzania, wzniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych narusza 

przepisy „RODO”.  

i) Warunkiem wpisania na listę startową i dopuszczenia do turnieju jest dostarczenie 

organizatorowi podpisanej niniejszej zgody lub podpisanie zgody przy liście startowej. 

 

 

………..……………………………….…………………………  

Data, Imię Nazwisko, czytelny podpis 

 

 

 

 

 

ZGODA PRAWNEGO OPIEKUNA NA PRZETWARZANIE DANYCH W PRZYPADKU  

OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

 

Ja niżej podpisany (rodzic / prawny opiekun), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych dziecka (w tym wizerunku), jak i swoich w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w 

zawodach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 (dalej zwanego jako „RODO”) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46 WE , a także na następujących zasadach:  

a) Administratorem danych jest Organizator - LKS „Polonia” Wilczkowice (kontakt: 

biuro@goldenoil.pl; 32-091 Michałowice, ul. Jaworowa 18)  

b) Organizator przetwarza imię, nazwisko, rok urodzenia uczestnika (a także imię i nazwisko 

prawnego opiekuna w przypadku uczestników niepełnoletnich) w celu przeprowadzenia zawodów, 

zakwalifikowania uczestników do odpowiedniej kategorii wiekowej oraz dla potrzeb opracowania 

wyników i celów sprawozdawczych. Dane tj. imię i nazwisko uczestnika oraz rok jego urodzenia 

mogą zostać przekazane w celach sprawozdawczych Urzędowi Gminy Michałowice oraz dla 

potrzeb relacji z zawodów mogą zostać opublikowane na Facebooku Sekcji, stronach 

internetowych i kanałach medialnych Urzędu Gminy Michałowice – Partnera Zawodów, jak 

również w mediach lokalnych.  

c) Organizator przetwarza również wizerunek uczestników poprzez dokonanie fotorelacji z 

przebiegu zawodów oraz dekoracji. Zdjęcia z wizerunkiem mogą zostać opublikowane na: profilu 

sekcji na Facebooku oraz mogą zostać udostępnione na stronach internetowych i kanałach 

medialnych Partnera Zawodów – Urzędu Gminy Michałowice.  

d) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6, ust. 1. lit. a, „RODO”.  

e) Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wpisania na listę startową uczestników.  

f) Odmowa podania danych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie będzie oznaczała rezygnację 

z chęci wzięcia udziału w zawodach i brak możliwości wystartowania w turnieju.  

g) Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody.  

h) Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich 

przetwarzania, wzniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych narusza 

przepisy „RODO”.  

i) Warunkiem wpisania na listę startową zawodnika niepełnoletniego i dopuszczenia do 

turnieju jest dostarczenie organizatorowi podpisanej niniejszej zgody lub podpisane zgody 

przy liście startowej.  

  

 

.........................................................…………......................................…………………………. 

Data, Imię i Nazwisko dziecka, imię, nazwisko opiekuna, czytelny podpis prawnego opiekuna  

 


