REGULAMIN
OTWARTYCH MISTRZOSTW ZBĄSZYNIA
W TENISIE STOŁOWYM
1. Cel imprezy :
 Popularyzacja tenisa stołowego.
 Umożliwienie czynnego wypoczynku oraz wzmacnianie zdrowia
i kondycji uczestników.
 Wyłonienie najlepszych zawodników w gminie na 2017 rok.
 Uczczenie Święta Odzyskania Niepodległości.
2. Organizatorzy :
 Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.
3. Termin i miejsce :
 Mistrzostwa zostaną rozegrane 04 listopada 2017 roku
( sobota ) w hali „Zbąszynianka” w Zbąszyniu , ulica Mostowa 10 a.
Początek zawodów (gier) o godzinie 9:30 !
4. Uczestnictwo :
 Zawodników obowiązuje strój sportowy w tym obuwie sportowe o jasnej
podeszwie oraz własny sprzęt (rakietki) do gry,
 Piłeczki do gry zapewniają organizatorzy,
 Zawody rozegrane zostaną w następujących kategoriach:
-mężczyźni:
a)
b)
c)
d)

szkoły podstawowe – zawodnicy urodzeni w roku 2005 i młodsi,
szkoły gimnazjalne – zawodnicy urodzeni w roku 2002 i młodsi,
otwartej do 45 lat - zawodnicy urodzeni w latach 2001 - 1973,
otwarta pow. 45 lat - zawodnicy urodzeni w roku 1972 i wcześniej,

- kobiety
a) kategoria szkół podstawowych - zawodniczki urodzone w roku 2005
i młodsze,
b) otwarta - zawodniczki urodzone w roku 2004 i wcześniej.
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5. Sposób przeprowadzenia :
 System rozegrania zawodów w poszczególnych kategoriach uzależniony
jest od ilości zgłoszonych zawodników i podany zostanie do wiadomości
po zamknięciu list startowych.
6. Nagrody :
 Za miejsca I – III w każdej kategorii zawodnicy otrzymują pamiątkowe
pucharki.

7. Finansowanie :
 Koszty organizacyjne zawodów ponoszą organizatorzy imprezy, dojazd
na zawody spoza Zbąszynia na własny koszt uczestników.
8. Zgłoszenia :
 Osobiste w sekretariacie zawodów w dniu organizacji imprezy
w godzinach 8.00 - 9.00
 Po godzinie 9:00 lista startowa będzie zamknięta!!!
9. Uwagi końcowe :
 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia
uczestników zawodów oraz kontuzje powstałe w trakcie jej trwania.
 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zawodnicy
dokonują we własnym zakresie.
 Uczestnik Otwartych Mistrzostw Zbąszynia w Tenisie Stołowym lub
rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej oświadcza,że zapoznał/a się
z treścią regulaminu Otwartych Mistrzostw Zbąszynia w Tenisie
Stołowym oraz oświadcza, że zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm) wyraża zgodę
na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych – Dyrektora
Zbąszyńskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji - danych
osobowych dla celów organizacyjnych realizowanych przez ZCSTiR
zadań statutowych tj. organizowania imprez sportowych - Otwartych
Mistrzostw Zbąszynia w Tenisie Stołowym. Jednocześnie wyraża zgodę
na przetwarzanie wizerunku przez Administratora Danych Osobowych,
w postaci upubliczniania wizerunku na tablicach informacyjnych, na
zdjęciach, w przekazach telewizyjnych i internetowych oraz w prasie.
Zgodnie z art. 24, ust. 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz.
U. 2016, poz. 922 z późn. zm) Administrator Danych Osobowych
informuje, że przetwarza ich dane osobowe w siedzibie Zbąszyńskiego
Centrum Sportu, Turystki i Rekreacji, ul. Mostowa 10a, 64-360 Zbąszyń
w celu organizacji i przeprowadzenia Otwartych Mistrzostw Zbąszynia
w Tenisie Stołowym. Uczestnik turnieju lub rodzic/opiekun prawny osoby
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niepełnoletniej oświadcza, iż został/a pouczony/a należycie
o
przysługujących uprawnieniach w zakresie możliwości wglądu do
gromadzonych danych osobowych oraz o możliwości ich uzupełniania
oraz żądania sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są
niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji
regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych nie objętych niniejszym
regulaminem.

Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie
ZCSTiR
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