
REGULAMIN GMINNEGO TURNIEJU  W TENISA STOŁOWEGO 
O PUCHAR WÓJTA GMINY LIPNICA WIELKA

§ 1. 
Cel: 
Celem turnieju jest: 
- Popularyzacja tenisa stołowego
- aktywne spędzanie czasu wolnego w gminie Lipnica Wielka w 2023 r.
- Integracja mieszkańców

§ 2. 
Organizator: 
Wójt Gminy Lipnica Wielka,
Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lipnicy Wielkiej

§3. 
Termin i miejsce: 
Zawody zostaną rozegrane w dniu 18.03.2023 r. (sobota) o godz. 13.00 na hali sportowej w Lipnicy 
Wielkiej – Centrum.

§4.

Kategorie wiekowe: 
a) Open – bez podziału wiekowego oraz na kobiety i mężczyzn.

§5. 
System rozgrywek i przepisy gry:  
a) pojedynki rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 11 pkt. 
b) turniej rozgrywany będzie systemem mieszanym – eliminacje "każdy z każdym" w grupach, 
następnie system pucharowy "do dwóch przegranych". 
c) mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS 

Kweste sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzyga sędzia turnieju. Organizator zastrzega 
sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek ze względu na liczbę uczestników. 

Uczestnikami Turnieju mogą być wyłącznie amatorzy nie grający aktualnie w rozgrywkach ligowych 
i cyklicznych turniejach. 

§6. 
Zgłoszenia i losowanie: 
a) Zgłaszenia chęci uczestnictwa poprzez karty zgłoszeń przyjmuje Gminne Centrum Kultury w 
Lipnicy Wielkiej osobiście lub: nr tel. 18 26 346 38 / mail: kultura@lipnicawielka.pl. Istnieje 
możliwość w pojedynczych przypadkach zgłoszenia się w dniu zawodów od godziny 12.30. 
b) osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodzica.
c) odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się na chwilę przed rozpoczęciem 
turnieju
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§7. 
Organizator zapewnia: 
a) obsługę sędziowską i techniczną, 
b) nagrody w postaci pucharów i dyplomów oraz nagród fnansowych. 

§8
Postanowienia końcowe: 
a) Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy (obuwie zamienne, odpowiedni strój)
b) Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny i organizator. 
c) Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez 
gospodarza obiektu i organizatora turnieju. 
d) Nagrody ufundowane przez GCK. 
e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni.
f) Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny. 
g)  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  kontuzje,  wypadki,  problemy  zdrowotne
uczestników podczas trwania zawodów. 
h) Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność. 
i) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i art. 7 ust. 3 rozporządzenia RODO informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, 34-483
Lipnica Wielka 521, tel. 182634638; 

2) Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w następujący sposób: dzwoniąc pod
numer telefonu 609-651-709 lub  pisząc na pocztę e-mail: iodo.public@gmail.com 

3) Dane osobowe dziecka przekazane przez Panią/Pana w zgodzie  będą przetwarzane w celu
promocji  imprez  kulturalnych  (sportowych,  innych)  organizowanych  przez  Gminę  Lipnica
Wielka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO;

4) Okres przechowywania udostępnionych danych osobowych wynosi 3 lata od zakończenia roku
kalendarzowego, w którym odbywała się impreza; 

5) Ma Pani/Pan 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,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

6) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do UODO, w razie uznania,
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO; 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą proflowane. 


