
 

DNI  MORZA 2021 
AKTYWNE LATO 2021 

    TURNIEJ OPEN MIXTÓW SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 
 

REGULAMIN ZAWODÓW 
 
I. CEL IMPREZY 

- Popularyzacja siatkówki plażowej i promowanie zdrowego trybu życia. 
- Propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego podczas letnich wakacji. 
- Promocja Miasta Gdyni. 

 
II. ORGANIZATOR 

Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa z siedzibą w Gdyni, przy ul. Olimpijskiej 
5/9, kod pocztowy 81-538, NIP: 586-23-12-326, tel. 58 622 11 64, fax 58 622 35 74, 
www.gdyniasport.pl  
 

III. TERMIN I MIEJSCE 
- W ramach Dni Morza odbędą się 1 turniej w kategorii OPEN MIXTÓW: 27 Czerwca. 
- Godziny rozpoczęcia turniejów: 

a) zapisy 09.00 – 09.20 
b) rozgrywki godz. 09.30  

- Turnieje odbywać się będą przy boiskach do plażowej piłki siatkowej zlokalizowanych  
   na „Plaży Gdynia Śródmieście” (obok Contrastu).  
 

IV. UCZESTNICTWO 
- Turnieje rozgrywane będą w kategorii OPEN par mieszanych. 
- W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia. Organizator może poprosić 

o okazanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego wiek zawodnika np. dowód 
osobisty, legitymacja szkolna. 

- Zgłoszeń dokonujemy w namiocie organizatora znajdującym się przy boiskach do    
   plażowej piłki siatkowej zlokalizowanych na  „Plaży Gdynia Śródmieście”. 
- Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, a ich zgłoszenie świadczy o braku    
   przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu. Osoby niepełnoletnie muszą   
   posiadać  zgodę opiekunów prawnych na udział w zawodach. Wszystkich startujących     
   zawodników obowiązuje dobry stan zdrowia. 
 

V. ZASADY ROZGRYWEK I SPRAWY ORGANIZACYJNE 
- System rozrywek uzależniony jest od liczby uczestników. 
- Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami gry w 
siatkówkę plażową FIVB i Fair Play. 



 

- Po każdym zakończonym meczu kapitan zwycięskiego zespołu zgłasza wynik    
                 spotkania do biura zawodów. 

- Gra rozgrywana jest pomiędzy dwiema drużynami, każda z nich jest złożona z dwóch   
                 zawodników: kobiety i mężczyzny. Nie ma graczy rezerwowych. 

- Każdy uczestnik turnieju musi posiadać strój sportowy odpowiedni do pogody. 
- Zawodnicy przygotowują się do spotkań poza wydzielonymi boiskami. 

 
VI. PUNKTACJA i NAGRODY 

- Pierwsze trzy pary otrzymują pamiątkowe medale oraz puchary. 
- W zależności od pozyskania sponsora możliwe są dodatkowe nagrody rzeczowe.  

 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

- Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania regulaminu    
                    pod karą dyskwalifikacji. 

- Turnieje będą rozgrywane piłkami, które zapewnia organizator. 
- Za rzeczy pozostawione podczas zawodów organizator nie odpowiada. 
- Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu i dokonywanie zmian należy    

                   wyłącznie do Organizatora i Sędziego Głównego zawodów. W sprawach spornych lub    
                   nie ujętych w regulaminie decydują Organizatorzy i Sędzia Główny zawodów. 

- Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju od następstw nieszczęśliwych  
                   wypadków. 

- W przypadku zniszczeń mienia winne osoby będą pociągnięte do odpowiedzialności. 
- Zawodnicy uczestniczący w zawodach muszą stosować się do poleceń Sędziów i    

                   służb Organizatora. 
- Organizator informuje, iż w trakcie trwania ”Aktywnego lata” będą wykonywane 

zdjęcia mające na celu informowanie i promowanie wydarzenia jak i działalności 
Organizatora, z uwzględnieniem przepisu artykułu 81 ust.2 ustawy o prawach 
autorskich i prawach pokrewnych, zgodnie z którym zezwolenia nie wymaga 
rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano 
w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, 
społecznych, zawodowych oraz osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak 
zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. 

 
       VIII. POSTANOWIENIA SPECJALNE W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID – 19 

Uczestnicy turnieju na podstawie zapisania się niego zobowiązani są do przestrzegania 
maksymalnej liczby osób mogących korzystać w tym samym czasie z obiektu, zgodnie z 
aktualnymi limitami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Uczestnicy turnieju 
na podstawie zapisania się są zobowiązani są realizacji innych obowiązków, w tym 
dotyczących środków ochrony osobistej oraz dezynfekcji rąk dla osób wchodzących i 
opuszczających obiekt, zgodnie z aktualnymi wymogami określonymi w obowiązujących 
przepisach prawa. Organizator turnieju  zobowiązany jest  do dezynfekcji sprzętu 
treningowego (siatka, linia, piłki) po użyciu, zgodnie z aktualnymi wymogami określonymi w 
obowiązujących przepisach prawa. 



 

 IX. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Administratorem Pani/Pana danych oraz danych dziecka biorącego udział w turnieju                                      
jest Gdyńskie Centrum Sportu, zwane dalej: "Administratorem". Można skontaktować się z 
Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, 
pisząc na adres: iod@gdyniasport.pl. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 
6 ust. 1 lit b) RODO, tj. umowa jaką zawiera Pani/ Pan, w tym w imieniu i na rzecz 
małoletniego przystępując do rozgrywek w turnieju. Dane osobowe będą przetwarzane w 
celu przeprowadzenia turnieju i wyłonienia jego zwycięzcy. W przypadku osób, które wygrają 
nagrodę pieniężną dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków 
wynikających z przyznania nagrody finansowej za osiągniecia sportowe, na podstawie art. 6 
ust. 1pkt c RODO. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez 
okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów ustawy 
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom 
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do 
organizacji międzynarodowych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 
Administratora przysługuje Pani/Panu/małoletniemu prawo wniesienia skargi do Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie 
podejmował wobec Pani/Pana/małoletniego zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 
będących wynikiem profilowania*. Posiada Pani/Pan/małoletni prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, pod warunkiem, iż spełnienie żądania 
nie stoi w sprzeczności z RODO oraz innymi przepisami prawa. 

 
 *Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na 

wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności 
do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, 
osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

 
 

 ORGANIZATOR 


