
REGULAMIN  

MISTRZOSTW ŻNINA   

W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ MIKSTÓW I KOBIET 2022 

 

1. ORGANIZATOR  

1.1. Organizatorem rozgrywek jest Miejski Ośrodek Sportu w Żninie, z siedzibą przy ulicy 

Gnieźnieńskiej 7, zwanym dalej Organizatorem. 

 

2. WSPÓŁORGANIZATORZY  

2.1. Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu „Baszta”  

2.2. Centrum Sportów Wodnych w Żninie  

 

3. CEL ROZGRYWEK 

3.1. Promocja Gminy Żnin  

3.2. Popularyzacja siatkówki plażowej na terenie Pałuk  

3.3. Stworzenie warunków do uprawiania siatkówki plażowej  

3.4.Wyłonienie najlepszych par sezonu 2022 

3.5. Popularyzowanie idei „fair play” 

3.6. Promowanie czynnego i zdrowego wypoczynku 

 

4. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW  

3.1. Turnieje rozgrywane będą na boiskach MOS-u przy ul. Gnieźnieńskiej 7  

3.2 Terminarz rozgrywek 20.08.2022 

• Odprawa 830 

• Mecze 900 

 

5. UCZESTNICTWO  

5.1. W turnieju Mistrzostwa Żnina w siatkówce plażowej mikstów i kobiet 2022 udział bać mogą pary 

żeńskie i miksty. 

5.2. Procedura rejestracji  

5.2.1 Przesłanie karty zgłoszenia w terminie: od 01.08.2022 r. godz. 9:00 do 07.08.0222 r. 

godz. 23:59 na e-mail b.ojak@mos.gminaznin.pl (karta zgłoszenia stanowi  załącznik nr 1 do 

regulaminu).  

5.2.2. Organizator ogłosi listę zawodników oraz listę rezerwową 08.08.2022 r. do godz. 15:00  

na stronie https://mos.gminaznin.pl/ oraz Facebooku Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie.  

5.2.3. Pary znajdujące się na liście zawodników dokonują wpłaty wpisowego (20 zł/para) na 

konto 30 10201505 0000 0602 0068 9174 oraz przesyłają potwierdzenie przelewu na e-mail  

b.ojak@mos.gminaznin.pl od 08.08.2022 r. godz. 15:00 do 11.08.2022 r. godz. 23:59  

5.2.4. Organizator ogłosi oficjalną listę zawodników 12.08.2022 r. do godz. 15:00 na stronie 

https://mos.gminaznin.pl/ oraz Facebooku Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie. 

5.4. Organizator nie zapewnia opieki medycznej.  

5.3. Zawodnicy uczestniczą na własną odpowiedzialność i mogą ubezpieczyć się we własnym 

zakresie.  

5.4. Uczestnicy grają na własną odpowiedzialność, na co wyrażają zgodę własnoręcznym podpisem 

złożonym na druku zgłoszeniowym i deklaracji udziału w rozgrywkach Mistrzostwa Żnina w 

siatkówce plażowej mikstów i kobiet 2022. 
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6. SYSTEM ROZGRYWEK  

6.1. System rozgrywania danego turnieju zostanie ustalony przez Organizatora bezpośrednio przed 

jego rozpoczęciem na podstawie liczby zgłoszonych par.   

 

7. PRZEPISY  

7.1. W Mistrzostwach Żnina w siatkówkę plażową mikstów i kobiet 2022 mają zastosowanie aktualne 

przepisy gry w siatkówkę plażową FIVB, opublikowane przez Polski Związek Piłki Siatkowej.  

7.2. Wyjątek stanowią przypadki ujęte i opisane w niniejszym Regulaminie.  

7.3. Obsługę sędziowską każdego turnieju zapewnia Organizator. 

7.4. Decyzje sędziów meczu są ostateczne.  

 

8. NAGRODY (minimalne)  

8.1. Za zajęcie pierwszego miejsca każda osoba otrzyma: voucher o wartości 250 zł do wykorzystania 

w Centrum Sportów Wodnych w Żninie oraz statuetkę,  

8.2.  Za zajęcie drugiego miejsca każda osoba otrzyma: voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w 

Centrum Sportów Wodnych w Żninie oraz statuetkę,  

8.3. Za zajęcie trzeciego miejsca każda osoba otrzyma: voucher o wartości 150 zł do wykorzystania w 

Centrum Sportów Wodnych w Żninie oraz statuetkę,  

8.4. Za zajęcie czwartego miejsca każda osoba otrzymuje: voucher o wartości 100 zł do wykorzystania 

w Centrum Sportów Wodnych w Żninie oraz statuetkę,  

 

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)  

9.1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informujemy, że: 

• administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu z siedzibą przy ul. 

Gnieźnieńskiej 7, 88-400 Żnin (e-mail: sekretariat@mos.gminaznin.pl, tel: 52 30 20 705) 

prowadzący działalność zgodnie ze swym statutem. 

• z inspektorem ochrony danych Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie można kontaktować się 

poprzez adres e-mail: iod@oin.info.pl 

• dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Turnieju „Mistrzostwa Żnina w 

siatkówce plażowej mikstów i kobiet 2022 ” , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

• dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

• ma Pan/i prawo do dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

• ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO. 

• podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne 

do wzięcia udziału w ww. Turnieju. 

 

 

 



10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

10.1. Organizator wyznaczył Pana Bartłomieja Ojaka (pracownika Miejskiego Ośrodka Sportu w 

Żninie)  do koordynowania turnieju, jak również w sprawie udzielania wszelkich informacji o turnieju. 

Kontakt: e-mail b.ojak@mos.gminaznin.pl  , tel. 52 30 20 705  

10.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w terminarzu, o czym zobowiązuje 

się poinformować w możliwie najszybszym czasie na własnej stronie internetowej, dostępnej pod 

adresem https://mos.gminaznin.pl/ oraz na FB Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie.  

10.3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju w przypadku, gdy zgłosi się mniej niż 

6 par.  

10.4. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 
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Załącznik nr 1 
 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  

„Mistrzostwa Żnina w siatkówce 

plażowej mikstów i kobiet 2022” 

 
Karta zgłoszenia uczestników  

kobiety/miksty* 

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………. 

Adres…………………………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu………………………………………………………………………………………………. 

E-mail……………………………………………………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………. 

Adres…………………………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu………………………………………………………………………………………………. 

E-mail……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Oświadczenie: 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z punktem 9 Regulaminu „Mistrzostw Żnina w 

siatkówce plażowej mikstów i kobiet 2022” o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 

 

……………………………………………………………. 

                                                              (data i odręczny podpis) 

 

 

Oświadczenie: 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem „Mistrzostw Żnina w siatkówce plażowej 

mikstów i kobiet 2022” i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych w celach wynikających z regulaminu.  

Oświadczam, że rozumiem treść pouczenia informacyjnego.  

 

 

 

……………………………………………………………. 

                                                              (data i odręczny podpis ) 
*niepotrzebne skreślić  


