REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI
JULIADA 2020
I. Termin
Turniej odbędzie się w dniu 18 lipca 2020 r. od godz. 10.00 na hali sportowej w Centrum
Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta.
II. Zgłoszenia
1. Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony internetowej juliada.org.pl/
2. Wypełnioną i podpisana kartę zgłoszeniową należy:
- przesłać skan zgłoszenia w wersji elektronicznej do 16 lipca 2020 r. na adres e-mail:
juliada@siemacha.org.pl
- Oryginał dostarczyć do recepcji turnieju, która znajdować się będzie w strefie
Festiwalu JULIADY w Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta w dniu 18.07.2020
- termin zgłoszeń do udziału w zawodach upływa w dniu 16 lipca 2020 r. o godzinie
16.00.
3. Drużyny zobowiązane są do zgłoszeń na turniej wraz z pełnoletnim opiekunem
(posiadającym dowód tożsamości).
4. Opiekun drużyny ma obowiązek wypełnić formularz z danymi osobowymi i
kontaktowymi drużyny, którą reprezentuje.
5. Obowiązkowo drużyna na turniej musi zostać przyprowadzona i odprowadzona przez
pełnoletniego opiekuna.
6. Każdy uczestnik turnieju powinien posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna
prawnego na udział w turnieju oraz, że jest zdrowy i może brać udział w meczach piłki
nożnej.
7. Oryginały oświadczeń rodziców obowiązany jest dostarczyć opiekun grupy w dniu
rozgrywek.
8. Brak pisemnej zgody rodziców bądź opiekunów jest podstawą do dyskwalifikacji
drużyny przez organizatora.
9. Uwaga: instruktorowi/ trenerowi/opiekunowi nie wolno dopuścić do gry dziecka bez
wypełnionego oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego!
10. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń
III. Kategorie
1. Turnieje odbędą się w dwóch kategoriach wiekowych:
a. I kategoria 2006 i młodsi
b. II kategoria 2005 i starsi do 2000 r.
2. Mecze rozgrywane będą szóstkami. Maksymalna liczba zawodników zgłoszonych w
drużynie to 8 osób.
3. Drużyny mogą składać się zarówno z dziewcząt jak i chłopców

4. Organizator nie nakłada obowiązku ilości dziewcząt i chłopców podczas gry
5. W turnieju mogą brać udział zarówno amatorzy jak i zawodnicy zrzeszeni w klubach
6. W turnieju mogą brać udział drużyny obowiązkowo przyprowadzane i odprowadzane
na obiekt sportowy przez przynajmniej jednego pełnoletniego opiekuna.
6. Zawodników obowiązuje posiadanie na każdym meczu legitymacji szkolnej lub innego
dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość i wiek (zawodnik nieposiadający
dokumentu tożsamości ze zdjęciem nie będzie dopuszczony do gry!).
IV System przeprowadzenia turnieju
1. W turnieju w każdej grupie wiekowej może brać udział maksymalnie 8 drużyn.
2. O systemie przeprowadzenia turnieju będzie decydować ilość zgłoszonych
drużyn
3. Zasady sędziowania zgodne z przepisami PZPS
4. Kategoria 2006 i młodsi – siatka na wysokości 2,25 m ; Kategoria 2005 i starsi –
siatka na wysokości 2,35 m
5. Wszystkich uczestników turnieju (zawodników, opiekunów, kibiców) obowiązuje
zachowanie fair play
V. Nagrody
1. Zwycięskie drużyny otrzymają nagrody rzeczowe.
2. Za miejsca I – III drużyny nagradzane są medalami i dyplomami oddzielnie dla
poszczególnych kategorii wiekowych.
VI.Ochrona danych osobowych
1. Administratorem wszelkich przekazywanych w ramach imprezy sportoworekreacyjnej Juliada 2019 danych osobowych jest Stowarzyszenie SIEMACHA z siedzibą
w Krakowie, ul. Długa 42, 31-146 Kraków.
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko uczestnika, celem zapewnienia jego udziału w wydarzeniu, ochrony i
bezpieczeństwa imprezy,
b) dane adresowe i kontaktowe uczestnika, celem zapewnienia prawidłowej
komunikacji i wymiany informacji dotyczących wydarzenia,
c) wizerunek uczestnika oraz widza – w zakresie utrwalania i zamieszczania na
portalach społecznościowych i stronach internetowych organizatora imprezy – w celach
promocyjnych.
3. Przetwarzanie wyżej wskazanych danych następuje w oparciu o zgodę osoby, której
dane dotyczą, w ramach realizowania prawnie uzasadnionych interesów
Administratora, w oparciu o art. 6 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, dalej: RODO) oraz w oparciu o art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1999 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83; dalej: Prawo
autorskie).
4. Administrator może przekazywać przetwarzane dane osobowe zaufanym podmiotom,
z którymi współpracuje w ramach organizacji wydarzenia, w szczególności np. fotograf,
firma ochroniarska.

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo zgłoszenia wniosku o wgląd w swoje dane,
usunięcie i sprostowanie ich, ograniczenie przetwarzania lub przeniesienia do innego
podmiotu. Przysługuje jej również prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego.
6. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami
obowiązującymi, w tym z RODO.
7. Zaakceptowanie regulaminu przez udział w wydarzeniu, jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym
powyżej. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdym czasie wycofać wyrażoną
zgodę.
VII. Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu imprezy w zależności od
jej przebiegu.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad prowadzenia turnieju po
wcześniejszym uzgodnieniu tego z sędziami i uczestnikami zawodów.
3. Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu
turnieju piłki nożnej.
4. W wyjątkowych sytuacjach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania
turnieju bez podania przyczyny.
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
6. Organizatorzy nie pokrywają zwrotu kosztów podróży i noclegu.
7. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
8. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników zawodów od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
9. Każdy uczestnik turnieju obowiązany jest do posiadania dowodu tożsamości
(legitymacja szkolna, paszport lub dowód osobisty) w celu weryfikacji.
11. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : +48 783 222 700
Telefon jest aktywny od 29.06.2020 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:0016:00

