REGULAMIN
I OGÓLNOPOLSKI INTEGRACYJNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KRAKÓW

1. Termin i miejsce turnieju:
 19 czerwca 2022, start: 8:00
 Hala 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Niepełnosprawnych, al.
Ferdinanda F. Focha 40, 30-119 Kraków
2. Organizator:
 Fundacja Centrum Inicjatyw Sportowych
 Telefon : 570 495 122
 https://halacracovii.pl
3. Współorganizator:
 IKS START Kraków
4. Uczestnictwo:
 Amatorzy: osoby pełnoletnie, nieposiadające licencji, oraz posiadające licencję V lub
IV ligi
 Osoby z niepełnosprawnością: sportowcy niepełnosprawni
5. Sposób rozgrywania zawodów:
 Kategoria Amator
 Kategoria OzN
 Kategoria OPEN Integracja
6. Zgłoszenia i losowanie:
 Maksymalna liczba uczestników turnieju: 72
 Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 16 czerwca 2022r. do godziny 16:00
 Informacje o zgłoszeniach udzielane są pod nr 570 496 122, oraz ab@halacracovii.pl
 Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie:
https://halacracovii.pl/turniej/
 O zakwalifikowaniu decyduje kolejność wniesienia opłaty wpisowej
7. Wpisowe:
 Kwota 30,00 zł
 Wpisowe można wpłacić na konto bankowe: 22 1020 2892 0000 5202 0750 5433
Bank PKO PB SA
 Wpisowe można wpłacić w portierni ochrony Hali 100-lecia KS Cracovia (kartą,
gotówką) – podając imię i nazwisko zawodnika zgłoszonego do turnieju



Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności są zwolnione z obowiązku dokonania
opłaty wpisowej. Orzeczenie o niepełnosprawności należy okazać organizatorowi do
wglądu. W tym celu kontaktować się pod nr tel. 570 495 122, nie później niż 3 dni
od wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
 Uwaga: w przypadku rezygnacji z wzięcia udziału w turnieju po uiszczeniu opłaty
wpisowej, opłatę można przenieść na innego Uczestnika, który wypełni formularz
zgłoszeniowy. O przeniesieniu opłaty należy niezwłocznie poinformować organizatora
mailowo – anna.bednarz@halacracovii.pl Opłata nie podlega zwrotowi i nie
przechodzi na następny rok.
8. System rozgrywek i przepisy gry:
 System pucharowy, do dwóch przegranych meczów z grą od tyłu o 3 miejsce
 Turniej zostanie rozegrany w grach singlowych
 Mecze sędziują sędziowie wskazani przez Organizatora
 Sędziego głównego powołuje Organizator
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek, w zależności od
ilości zgłoszeń
 Czas trwania turnieju uzależniony jest od ilości zgłoszeń
9. Nagrody:
 Kategorie: Amator, OzN
I miejsce – 900 zł + nagroda rzeczowa
II miejsce – 600 zł + nagroda rzeczowa
III miejsce – 300 zł + nagroda rzeczowa
IV miejsce – 150 zł + nagroda rzeczowa
V – VIII miejsce – nagroda rzeczowa
 Kategoria: OPEN integracyjna (Amatorzy + OzN)
I miejsce – 1200 zł + nagroda rzeczowa
II miejsce – 800 zł + nagroda rzeczowa
III miejsce – 400 zł + nagroda rzeczowa
IV miejsce – 200 zł + nagroda rzeczowa
V miejsce – VIII – nagroda rzeczowa
 Warunkiem odbioru nagrody jest uzyskanie powyżej VIII miejsca w rozgrywanej
kategorii, oraz złożenie podpisu w protokole odbioru nagród
 Nagrody pieniężne zostaną przekazane laureatom w dniu turnieju w postaci gotówki
10.
Harmonogram:
8:00 – rozgrzewka, rejestracja
9:00 – start rozgrywek kategorie: OzN, Amatorzy
11:00 – uroczystość otwarcia
13:00 – start rozgrywek w kategorii: OPEN integracyjna
18:00 – dekoracja zwycięzców
11.
Warunki uczestnictwa:
 Pełnoletniość
 Uregulowanie opłaty wpisowej (z wyjątkiem osób posiadających orzeczenie
o niepełnosprawności)
 Uczestnicy powinni przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego – zdezynfekować
dłonie przy wejściu i wyjściu z Hali
12.
Organizator zapewnia:
 Stoły do gry (12 sztuk)
 Piłeczki plastikowe białe ***
 Obsługę techniczną
 Kawę, herbatę, wodę, ciastka

13.
Ochrona danych osobowych:
1. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymogom zawartym w niniejszym
Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy,
że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):
a) administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Centrum Inicjatyw
Sportowych z siedzibą przy al. Focha 40, 30-119 w Krakowie,
b) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji imprezy sportowej zwanej
"Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego" na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,
c) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również
wykorzystywane w celach marketingowych, chyba że wyraziłeś/wyraziłaś na to odrębną
zgodę,
d) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu,
e) masz prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników
wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku,
podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z
uczestnictwem w Turnieju na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich
wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowotelewizyjnych oraz na wszelkie
inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników
oraz wypowiedzi, informacji i pomysłów Uczestników w celu reklamy i promocji. Tego
rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczone na
wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji,
radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być
wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów
komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z
nim powiązanych.
4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych
z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych
Uczestnika.
5. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia
jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z turnieju lub
walkower. Karę orzeka organizator w porozumieniu z sędzią głównym. Kara
dyskwalifikacji zawodnika, a także walkower nastąpi w momencie gdy nieuprawniony
zawodnik wystąpi w meczu.
2. Uczestnicy biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i udział w rozgrywkach osób
chorych. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać się wcześniej we
własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia,
umożliwiający udział w turnieju. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje,
wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Uczestnik
startuje na własną odpowiedzialność.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w trakcie
trwania turnieju.
4. Organizator nie będzie zwracał kosztów dojazdu zawodników na Turniej.
5. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny
i Organizator.
6. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych
przez Administratora Hali 100-lecia KS Cracovia i Organizatora Turnieju.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM
Anna Bednarz
menager ds. sportu
tel. 570 495 122
anna.bednarz@halacracovii.pl
https://halacracovii.pl/

