
Regulamin 
„I Otwartego Amatorskiego Turnieju Tenisowego o Puchar Prezydenta Miasta Ełku" 

współfinansowanego z budżetu miasta Ełku

I
Cel imprezy : Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Popularyzacja tenisa ziemnego.
Organizator: Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego „Vamos” Ełk.
Termin i miejsce:  turniej dwudniowy - singiel  :  19-20.09.2020 roku,  3 korty kryte MOSiR,  ul.  Parkowa 9 Ełk;
nawierzchnia – sztuczna trawa.
Zgłoszenia: do dnia 17.09.2020  godz. 15.00; SMS tel. kontaktowy 606 357 477 lub e-mail : mj.vamoselk@gmail.com.
Liczba zawodników – do  32 osób.
Wpisowe : UDZIAŁ BEZPŁATNY.
Uczestnicy  :  w turnieju  mogą  brać  udział  pełnoletni  amatorzy  oraz  zawodnicy,  spełniający  10  lat  karencji  dla
zawodników sklasyfikowanych kiedykolwiek na listach seniorskich PZT. 
System gry: planowane  rozegranie turnieju -  drabinka pucharowa na 32 zawodników w grze pojedynczej.  Sposób
rozgrywania meczy  zależny od ilości  zawodników. Mecze odbywają się zgodnie z zasadą „każdy sędziuje po swoje
stronie”. W sytuacjach spornych decyduje sędzia główny turnieju.
Dodatkowo – Mini Tenis poza kortami krytymi  (jeżeli pogoda na to pozwoli).
Losowanie: na kortach tenisowych MOSiR Ełk w dniu 18.09.2020 godz. 18:00.
Nagrody: upominek   dla  każdego uczestnika  oraz  nagrody rzeczowe za 1,  2  i  3  miejsce.  Warunkiem otrzymania
upominku i nagrody jest  uczestnictwo w wydarzeniu  oraz akceptacja  regulaminu turnieju.
Inne: zawodnicy są  proszeni o stawianie się na mecz 30 minut przed planowanym rozpoczęciem gry; zawodnicy mają
obowiązek stawienia się do gry w ciągu 10 minut od chwili wywołania gry przez organizatora turnieju. Nieuzasadnione
niestawiennictwo skutkować będzie wykluczeniem z dalszych rozgrywek ( walkower dla zawodnika, który stawił się na
korcie ).
We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek decyduje sędzia główny  i organizator turnieju.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przeprowadzenia turnieju z przyczyn przez niego niezależnych. 
Ramowy harmonogram:
Piątek  18.09.2020

• godz. 18:00 – losowanie 
Sobota 19.09.2020

• 10:00 - oficjalne rozpoczęcie turnieju 
• 10:30 - rozpoczęcie rozgrywek w grze pojedynczej 
• 20:00 – zakończenie rozgrywek

Niedziela 20.09.2020:
• 10:00 – rozpoczęcie gier niedzielnych w grze pojedynczej
• po zakończeniu wszystkich gier nastąpi wręczenie nagród  i zakończenie turnieju

II
         Reżim sanitarny

• Zgłoszenia na turniej - wyłącznie drogą internetową lub telefonicznie
• Rekomendowane jest  przyjście  na obiekt  tenisowy w stroju  sportowym, niekorzystanie  z  szatni  na terenie

obiektu (szatnie zamknięte)
• Rekomendowane zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na

korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy 
• Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt 
• Limit czterech osób na kort 
• Rezygnacja z „podawania sobie ręki” 
• Na obiektach sportowych na otwartym powietrzu  (otwartych lub półotwartych,  z  miejscami  siedzącymi  dla

widzów lub bez) możliwy jest udział publiczności. Zajęte może być co drugie miejsce na widowni, w rzędach
naprzemiennie.  W przypadku  braku  wyznaczonych  miejsc  na  widowni,  przy  zachowaniu  odległości  1,5  m,
publiczność będzie mogła zająć nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc dla niej przewidzianych. Ograniczenie to nie
dotyczy widza, który jest z dzieckiem poniżej 13. roku życia lub osobą z niepełnosprawnościami, a także osób
wspólnie zamieszkujących i gospodarujących

• Przy toaletach będą zamieszczone instrukcje mycia rąk oraz płyny dezynfekujące
• Przy wejściach na teren imprezy będą znajdowały się tablice informacyjne o obowiązującym reżimie sanitarnym

oraz stanowiska do dezynfekcji
• Obsługa  imprezy  będzie  używać  środków  ochronnych  w  postaci  maseczek/przyłbic  oraz  rękawiczek

jednorazowych przy ew. kontakcie z uczestnikiem
• Upominki   dla uczestników  zostaną dołączone do pakietów startowych lub będą wręczane po rozegranych

meczach
• Pomieszczenia sanitarne będą dezynfekowane 
• Korzystanie z tych samych piłek podczas jednego meczu (organizator zapewnia 2 piłki na każdy mecz) 
• Warunek  udziału w turnieju wiąże się z podaniem danych osobowych i wyrażeniem zgody na ich ewentualne

udostępnienie  pracownikom  Powiatowej  Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej,  w  przypadku  potwierdzenia
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia. 
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III

Oświadczenia 

STZ  „Vamos”  Ełk   nie  ponosi  odpowiedzialności  za  niezawinione  przez  siebie  szkody  powstałe  w  mieniu,  ani  też
następstw nieszczęśliwych wypadków w tym kontuzji i urazów ciała powstałych u osób biorących udział w wydarzeniach
sportowych organizowanych przez ww. stowarzyszenie. Każdy z uczestników bierze na siebie odpowiedzialność cywilną i
ubezpieczeniową.
     
1.  Uczestnik turnieju  oświadcza, że  nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania tenisa.

Oświadczam,  że  nie  mam  żadnych  przeciwwskazań  zdrowotnych   do  uczestnictwa  w  tenisowych  wydarzeniach
sportowych organizowanych przez  STZ „Vamos”  Ełk  .  W przypadku kontuzji   nie  będę  rościł  do  organizatora  STZ
„Vamos” Ełk  żadnych pretensji cywilno - prawnych.

2.                     Oświadczenie uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19

-w związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS- CoV- 2, na podstawie wytycznych dla
organizatorów imprez sportowych przy planowaniu zawodów w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych
przez  Głównego Inspektora Sanitarnego.

      ***

Według  mojej  najlepszej  wiedzy  w  okresie  ostatnich  14  dni,  poprzedzających  złożenie  oświadczenia,  zaznaczając
odpowiedzi (  „TAK lub NIE” )  na poniższe pytania oświadczam  :

-Czy Pan/Pani lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym -(kwarantanna)?          
        TAK      /        NIE 

-Czy obecnie występują u Pana/Pani objawy infekcji? (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne
nietypowe)?                                                       TAK     /        NIE  
-Czy  obecnie  lub   ostatnich  dwóch  tygodniach  występują,  występowały  w/w  objawy  u  kogoś  z  domowników  ?

                                  TAK     /       NIE

W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu organizowanym przez STZ „Vamos” Ełk wystąpią
u mnie  objawy zakażenia  COVID-19,  zobowiązuję się niezwłocznie  poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo
służby sanitarne i epidemiologiczne, a także STZ „Vamos” Ełk na adres mailowy: mj.vamoselk@gmail.com  oraz podjąć
niezbędne kroki wg wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus. 

Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu i  reżimu sanitarnego dotyczącego zasad bezpiecznego funkcjonowania
Kortów Krytych  MOSiR Ełk w trackie epidemii COVID-19 obowiązującego podczas „I Otwartego Amatorskiego Turnieju
Tenisowego o Puchar Prezydenta Miasta Ełku" .

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze danych osobowych STZ
„Vamos”  Ełk   z  siedzibą  w  Ełku  –  w  celu  przekazania  na  żądanie  właściwych  służb  sanitarnych  (np.  Głównego
Inspektoratu  Sanitarnego,  ul.  Targowa  65  03–729  Warszawa)  w  zakresie  niezbędnym  do  dochodzenia
epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie z osobą
zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS – CoV – 2
(COVID-19). 

 *Jeśli Uczestnik oświadczy, że ma podwyższoną temperaturę lub/i zaznaczył, w którymś z pytań  jako „TAK” nie zostanie
wpuszczony na teren wydarzenia.

(własnoręczny podpis uczestnika)……………..…………………………………....……………………….

Nr telefonu: ………………………
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IV

Na podstawie art. 6 ust. 1a 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO − informujemy, że: 
1.  Administrator danych osobowych Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego  „Vamos” Ełk z siedzibą w Ełku, ul. Jana Pawła II
15/74 jest Administratorem Twoich danych osobowych. 
2. Dane zgromadzone w trakcie uczestnictwa w  projekcie  „I Otwartego Amatorskiego Turnieju Tenisowego o Puchar
Prezydenta Miasta Ełku"   wykorzystane będą  do  przeprowadzenia ww. imprezy,  w tym przekazania  podmiotom
wykonującym obowiązki kontrolne lub nadzorcze wynikające z przepisów prawa oraz  przyznania, wydania, odbioru i
rozliczenia nagród.
3.  Dane  gromadzone  przez   Stowarzyszenie  Tenisa  Ziemnego   „Vamos”  Ełk  w  celu  wskazanym  w  pkt  2.  będą
przechowywane  do czasu żądania usunięcia  danych.
4. Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
e) prawo do przenoszenia danych; 
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane
sprzecznie z prawem. 
5.  Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia  zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
6.  Udział  w  imprezie  jest  równoznaczny  ze  zgodą  uczestnika  na  przetwarzanie  jego  danych  osobowych zgodnie  z
Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony
przetwarzanych  danych  osobowych  i  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE
("RODO") przez Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego  „Vamos” Ełk do celów statutowych stowarzyszenia w tym  przekazania
ich podmiotom wykonującym obowiązki kontrolne lub nadzorcze wynikające z przepisów prawa.
7. Udział  w imprezie jest równoznaczny ze zgodą uczestnika na wykorzystanie zdjęć oraz innych mediów ze swoim
wizerunkiem utrwalonym podczas organizowanego wydarzenia przez Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego  „Vamos” Ełk bez
konieczności  każdorazowego ich  zatwierdzenia.  Zgoda obejmuje   wykorzystanie  ww.  materiałów wyłącznie  w celu
zgodnym z działalnością prowadzoną przez Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego  „Vamos” Ełk
8.Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres e-
mail: janek23leonbkm@gmail.com
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w organizowanej
imprezie. 

Organizator pozostawia sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania
kwestii spornych nie objętych regulaminem .

Zarząd STZ  Vamos Ełk

Zapoznałem się  z  regulaminem  „I  Otwartego Amatorskiego Turnieju Tenisowego o Puchar Prezydenta Miasta  Ełku"
organizowanego w dniach 19-20.09.2020 roku w Ełku przez STZ „Vamos” Ełk."  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych i wizerunku  (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z
2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO)".   

   Akceptuję powyższy regulamin wraz z wytycznymi, przystępuję do ww. turnieju, a oświadczenia składam dobrowolnie
co potwierdzam  własnoręcznym podpisem w liście uczestników : 
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