REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ „III Turniej Piłkarski o Puchar
Marymontu” – W KATEGORII Kobiet i Mężczyzn 16 lat - 35 lat
I. Organizator
1. Turniej realizowany jest ze środków finansowych realizujących projekt budżetu
obywatelskiego oraz na zlecenie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy dzielnicy Żoliborz
przez firmę „Let’s Go” Sp. z o.o.
II.
1.
2.
3.

Cel turnieju
Realizacja projektu w ramach budżetu partycypacyjnego
Propagowanie sportu i rywalizacji sportowej wśród mieszkańców Warszawy.
Promocja Dzielnicy Żoliborz jako miejsca przyjaznego osobom uprawiającym sport i rekreację.

III.
1.
2.
3.

Uczestnicy, zgłoszenie drużyny
Udział w turnieju jest bezpłatny dla uczestników.
Turniej przeznaczony jest tylko dla drużyn amatorskich.
Do turnieju mogą zostać zgłoszone osoby, które w dniu rozpoczęcia turnieju będą miały
ukończone 18 lat i nie ukończyły 35 roku życia.
Dopuszcza się udział osób nie młodszych niż 16 lat, warunkiem udziału jest poświadczenie
opiekuna drużyny, że dany uczestnik posiada pisemne oświadczenie od rodzica lub opiekuna
prawnego, zgodnie z zapisem na karcie zgłoszeniowej oraz nie posiada przeciwskazań
zdrowotnych do udziału w turnieju.
Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest złożenie karty zgłoszeniowej podpisanej przez
pełnoletniego kapitana drużyny. Podpisaną kartę należy przesłać na adres email:
info@letsgo.com.pl do dnia 15.06.2022 r.
Zapisy do turnieju rozpoczynają się 01.06 2022 r.
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyny w sposób opisany w regulaminie oraz
zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
Każdy zawodnik biorący udział w turnieju oświadcza, że jest w pełni zdrowy oraz nie ma
żadnych przeciwwskazań do udziału w amatorskich turniejach sportowych.
Uczestnicy zobowiązują się do stosowania się do poleceń organizatora związanych z
zachowaniem się na terenie, na którym rozgrywany jest turniej. Jeżeli uczestnik nie zastosuje
się do tego, organizator może podjąć decyzję o wykluczeniu go z udziału w turnieju.
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu sportowego, na terenie
którego odbywa się turniej.
Drużyna powinna posiadać komplet jednolitych strojów z numerami, jeżeli go nie ma,
występuje w znacznikach dostarczonych przez organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia losowania drużyn przed terminem
rozpoczęcia rozgrywek.
Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na użycie wizerunku na materiałach zdjęciach/video
zarejestrowanych podczas rozgrywania turnieju piłkarskiego

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
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IV. Termin i miejsce turnieju
1. Turniej odbędzie się w dniu 25.06.2022 r. w godz. 9:00-15.00 – wszystkie mecze fazy
grupowej oraz fazy pucharowej.
2. Turniej rozgrywany będzie na obiekcie sportowym: Stadion Piłkarski OSiR Żoliborz, ul.
Potocka 1.
3. Turniej rozgrywany będzie jednocześnie na 4 boiskach typu Orlik.
4. Dokładny terminarz zostanie przekazany drużynom do 21.06.2022 r.

V. Organizacja rozgrywek
1. Każda drużyna biorąca udział w turnieju musi posiadać nazwę.
2. Zespoły zostaną podzielone na 4 grupy po cztery drużyny (przy założeniu, że zgłoszone
zostaną 16 drużyn).
3. Mecze w fazie grupowej będą rozgrywane systemem każdy z każdym.
4. Do fazy pucharowej awansują drużyny które zajmą 1 oraz 2 miejsce w grupie.
Kolejność zespołów w rozgrywkach grupowych ustala się według zdobytych punktów
(zwycięstwo - 3 pkt, remis – 1 pkt, przegrana – 0 pkt).
5. W przypadku równej liczby zdobytych punktów przez drużyny o pozycji w tabeli decyduje
kolejno:
a) wynik bezpośredniego meczu,
b) bilans bramek strzelonych do bramek straconych we wszystkich meczach fazy
grupowej,
c) liczba strzelonych bramek,
d) liczba straconych bramek,
e) losowanie.
6. W turnieju bierze udział maksymalnie 16 drużyn. W przypadku zgłoszenia innej liczby drużyn
organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek.
VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przepisy
Turniej prowadzony jest wg przepisów gry w piłkę nożną z wyłączeniem przepisu o spalonym.
Niedozwolona jest gra wślizgiem.
Sędzia może wobec uczestnika turnieju zastosować kary czasowe 2 i 5 min. lub karę
wykluczenia z całego meczu lub całego turnieju, w zależności od popełnionego przewinienia.
Wszystkie mecze (faza grupowa oraz pucharowa) trwają 2x7 minut.
Mecze rozgrywane są w składach 6-osobowych (5 zawodników w polu + bramkarz), drużyna
może zgłosić do turnieju maksymalnie 10 zawodników.
W trakcie gry można dokonywać dowolnej liczby zmian, muszą one być jednak dokonane
w obrębie strefy zmian.
W półfinałach, meczu o 3. miejsce i finale w przypadku remisu o kolejności decyduje konkurs
rzutów karnych (5 karnych w serii, a następnie każdy kolejny rozstrzygający).
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8. W przypadku stwierdzenia przez organizatora zachowania niesportowego wśród
uczestników, ma on prawo zdyskwalifikować drużynę z kolejnego meczu lub z całego
turnieju.
VII. Nagrody
1. Pierwsze trzy drużyny otrzymają puchary, a ich zawodnicy medale.
VIII. Postanowienia końcowe i inne sprawy organizacyjne
1. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
3. Wykonawca prowadzący turniej ma ubezpieczenie OC związane z tą działalnością.
4. Organizator ubezpiecza uczestników turnieju od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. Wszelkich informacji dotyczących: zgłoszeń, przebiegu turnieju itp. można uzyskać pod nr tel.
22 649 05 02 lub mailowo: info@letsgo.com.pl
IX. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników oraz Rodziców/Opiekunów jest osobowych
jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz z siedzibą przy ul.
Potockiej 1, 01 – 652 Warszawa (nr tel.: 22 832 46 00, adres e-mail: sekretariat@osirzoliborz.waw.pl.
2. W Ośrodku Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz wyznaczony został
Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem adresem e-mail:
ido@osir-zoliborz.waw.pl lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia na Państwa rzecz usługi polegającej
na organizacji i przeprowadzeniu zgodnie z programem” III Turnieju Piłkarskiego o Puchar
Marymontu”. Obowiązek podania danych osobowych jest warunkiem koniecznym do
organizacji zajęć sportowych.
4. Ośrodek będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami
prawa w zakresie podatkowy i archiwizacyjnym, w tym w szczególności zabezpieczy je przed
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5. Pan/Pani posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
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6. Ośrodek Pani/Pana dane osobowe Firmie Let’s Go Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu
przeprowadzenia TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ „III Turniej Piłkarski o Puchar Marymontu” – W
KATEGORII Kobiet i Mężczyzn 16 lat - 35 lat.
7. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do
realizacji w/w celów, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach podatkowych
oraz przepisach o archiwizacji.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych w związku udziałem w Turnieju nie jest obowiązkowe, ale może
być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału
10. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani
profilowania.
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