
 
 

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN 
KORONA W EGO   

1. ORGANIZATOR: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku. 

 
2. CEL ZAWODÓW: 
Popularyzacja plażowej piłki siatkowej wśród ludzi pracujących zawodowo, młodzieży oraz aktywny 
wypoczynek. 

 

3. TERMINY I  MIEJSCE ZAWODÓW: 

 

 
4. POSTANOWIENIA WSTĘPNE: 

a. Turniej organizowany jest  dla miłośników siatkówki plażowej (mężczyzn), limit–16 
drużyn 

b. Turniej rozgrywany na zasadzie gry o mistrzostwo. 

c. W obiekcie, na terenie którego rozgrywana jest turniej, obowiązuje zakaz palenia 
tytoniu i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz zakaz wstępu 

dla osób będących pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. 
 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:  
a. Drużyna składa się z 2 zawodników, wpisanych do protokołu zawodów. 
b. Zgłoszenia drużyny należy dokonać do 8.07.2021r. poprzez przesłanie formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na www.mosir.elk.pl  
c. Warunkiem przyjęcia do Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn KORONA w EGO jest 

wpłacenie  wpisowego w wysokości 80 zł/para na konto MOSiR Ełk i przesłanie 
potwierdzenia przelewu na e-mail d.jezewski@mosir.elk.pl . W przypadku braku opłacenia 
wpisowego do 8.07.2021 roku oraz przedstawienia potwierdzenia, drużyna zostanie 
wykreślona z turnieju.  

I turniej - EŁK 

Data: 11.07.2021 r. (niedziela) 

Miejsce: Ełk, Plaża Miejska ul. Kolbego 

Start: godz. 9:00 

Zgłoszenia on-line do 8.07.2021 r. (czwartek) + potwierdzona opłata !!!  

Limit drużyn: 16 drużyn (system brazylijski)    www.mosir.elk.pl 

II turniej - OLECKO 

Data: 17.07.2021 r. (sobota) 

Miejsce: Olecko, boiska MOSiR przy kortach tenisowych w Olecku 

Start: godz. 9:00 

Zgłoszenia: MOSiR Olecko  www.mosir.olecko.pl 

III turniej - GOŁDAP 

Data: 15.08.2021 r. (niedziela) 

Miejsce: Gołdap,  boiskach przy Plaży Miejskiej OSiR w Gołdapi 

Start: godz. 9:00 

Zgłoszenia: OSiR Gołdap   www.osirgoldap.pl 

http://www.mosir.elk.pl/
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Nr konta: 09 1020 4724 0000 3902 0052 8612 nowy rachunek  !!! 

 
d. Każda drużyna zobowiązana jest przedstawić  listę zawodników (formularz 

zgłoszeniowy), których zgłasza do turnieju przed rozpoczęciem turnieju. Tylko zgłoszeni 
zawodnicy mają prawo występować w barwach swojej drużyny.  

e. Zawodnicy nie mogą zmieniać barw swojej drużyny w trakcie trwania turnieju. 
f.  Każdy zawodnik dopuszczony do uczestnictwa w Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn 

KORONA w EGO musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału 
w turnieju lub musi złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do udziału w 
turnieju. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie o zdolności do udziału w 
turnieju musi złożyć przedstawiciel ustawowy.  

g.  Nie ustala się limitu wieku dla zawodników grających w turnieju, z zastrzeżeniem 
posiadania pełnoletniego opiekuna w przypadku drużyn, w składzie których są 
niepełnoletni zawodnicy. Funkcję opiekuna podczas rozgrywania meczów  sprawuje 
kapitan drużyny bądź jej trener, który  ma ukończone 18 lat.  

h. Opiekun, o którym mowa w pkt. 5 ust. g  jest odpowiedzialny za zawodników 
niepełnoletnich drużyny, nad którą sprawuje on opiekę i odpowiada za powiadomienie 
prawnych opiekunów zawodników niepełnoletnich. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są 
do dostarczenia zgody  rodziców(opiekunów prawnych), na uczestnictwo w turnieju.  

i. Zawodnik wpisany do protokołu meczowego turnieju ma obowiązek posiadać dokument 
stwierdzający tożsamość i okazywać go na żądanie arbitrów spotkania lub organizatora 
rozgrywek. Kontrola dowodu tożsamości może nastąpić do momentu podpisania przez 
arbitra protokołu spotkania.  

 

6. SYSTEM ROZGRYWEK: 
Rozgrywki prowadzone będą systemem brazylijskim. Drużyny zostaną rozlosowane 
9.07.2021 roku w biurze MOSiR Ełk. Harmonogram turnieju dostępny będzie na 
www.mosir.elk.pl po godz. 15:00  

 
7. SPRAWY DYSCYPLINARNE: 

a. W zależności od stopnia przewinienia o karze decyduje sędzia główny meczu. 
b. Wykluczenie z meczu – czerwona kartka  
c. Regulamin Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn zobowiązuje wszystkich sędziów do 

bezwzględnego karania zawodników, trenerów i osób towarzyszących drużynie za 
wszelkie objawy nie sportowego zachowania.  
 

8. PRZEPISY GRY: 
a. Obowiązują przepisy PZPS. 

 

9. KOMISJA DO SPRAW DYSCYPLINY: 
a. Maciej Kosiorek 
b. Jarosław Kamiński 
c. Zbigniew Sieńkowski 
Protesty należy składać do w/w komisji. 
 

10. NAGRODY: 
 statuetki dla drużyn I,II,III,IV miejsce + nagroda finansowa 

 I miejsce – 1000 zł 

 II miejsce – 800 zł  

 III miejsce – 600 zł  

 IV miejsce – 400 zł   
 

11. SPRAWY FINANSOWE: 
 Zgłoszenia drużyny należy dokonać do 8.07.2021r. poprzez przesłanie formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na www.mosir.elk.pl  

 Warunkiem przyjęcia do Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn KORONA w EGO jest wpłacenie  
wpisowego w wysokości 80 zł/para na konto MOSiR Ełk i dostarczenie potwierdzenia przelewu 

http://www.mosir.elk.pl/
http://www.mosir.elk.pl/


na e-mail d.jezewski@mosir.elk.pl . W przypadku braku opłacenia wpisowego do 8.07.2021 r. 
oraz przedstawienia potwierdzenia, drużyna zostanie wykreślona z turnieju.  

 
Nr konta: 09 1020 4724 0000 3902 0052 8612 nowy rachunek  !!! 
 
 

12. SPRAWY KOŃCOWE:           
 Organizator zabezpiecza boisko i piłkę do rozegrania meczu. 

 Piłki na rozgrzewkę zespoły posiadają własne. 

 Organizator zabezpiecza sędziów. 

 Organizator zabezpiecza wodę. 

 Organizator zabezpiecza opiekę medyczną. 

 Organizator zabezpiecza dla zawodników przebieralnię i natryski. 

 Mecze odbywać się będą wg ustalonego terminarza. 

 Przedstawiciel danej drużyny (opiekun, trener bądź pełnoletni zawodnik) jest 
zobowiązany  przed rozpoczęciem meczu swojej drużyny, czytelnie wypełnić protokół 
zawodów. 

 Każda drużyna dostarcza listę zawodników uczestniczących w turnieju. 

 Każda drużyna posiada jednakowe koszulki z numerami. 

 Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada. 

 W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator. 

 Za organizację w/w turnieju jest odpowiedzialny Dariusz Jeżewski – Menedżer Sportu 
MOSiR w Ełku tel. (087) 610-38-38 w. 44.                               

 
13.  Oświadczenie dotyczące danych osobowych – informacje przekazywane na podstawie 

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 (dalej jako RODO) 

 Administratorem danych osobowych w rozumieniu 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) z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) jest Miejski Ośrodek portu i Rekreacji w Ełku z siedzibą: ul. 

Marsz. J. Piłsudskiego 29, 19 – 300 Ełk, tel. 87 610 38 38, adres e-mail mosir@mosir.elk.pl. 

 Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (zwanym dalej IOD); dane kontaktowe do 

IOD: tel. 87 610 38 38 wew. 36, adres e-mail ochronadanych@mosir.elk.pl.  

 Celem przetwarzania danych jest rejestracja uczestników zawodów ligi pływackiej 

organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, sporządzenie klasyfikacji 

uczestników zawodów po każdej rundzie oraz na koniec cyklu, wykonanie dokumentacji 

fotograficznej z zawodów w celu promocji wydarzenia oraz umieszczenie ww. na stronie 

internetowej www.mosir.elk.pl. 

 Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, w celu wskazanym w pkt 3, 

nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej. 

 Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, w celu wskazanym w pkt 3, 

mogą być przekazywane podmiotom wykonującym obowiązki kontrolne lub nadzorcze  

wynikające z przepisów prawa, a także podmiotom współpracującym z Miejskim Ośrodkiem 

Sportu i Rekreacji w Ełku, w ramach zawartych umów lub organowi nadzorującemu pracę 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku (Urząd Miasta Ełku), z zastrzeżeniem stosowania 

ww. rozporządzenia przez te podmioty. 

 Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, w celu wskazanym w pkt 3, 

będą przechowywane przez okres dwóch lat. 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku informuje, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu 

do Pani/Pana danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych do innego administratora. 

mailto:d.jezewski@mosir.elk.pl
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 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku informuje, że przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia 

zgodny na przetwarzanie Pani/Pana danych w dowolnym momencie. 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku informuje, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Pani/Pana niezgodnie z celem ich 

przetwarzania. 

 Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z regulaminu imprezy i konieczne jest 

do rejestracji uczestnika w celu wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu. 

 Udział w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika zawodów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 

z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, ul. Marsz. J. 

Piłsudskiego 29 w celu rejestracji uczestników zawodów ligi pływackiej organizowanych przez 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, sporządzenia klasyfikacji uczestników zawodów oraz 

umieszczenia ww. na stronie internetowej www.mosir.elk.pl. 

 Udział w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie zdjęć 

oraz innych mediów z wizerunkiem uczestnika zawodów, utrwalonym podczas organizowanej 

imprezy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, bez konieczności każdorazowego ich 

zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych 

zdjęć oraz innych mediów, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z  

działalnością prowadzoną przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku. 

    

http://www.mosir.elk.pl/

