Mistrzostwa
Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS
W TENISIE ZIEMNYM
Dankowice 2020

Organizatorzy: Urząd Marszałkowski w Katowicach
Śl. WZ LZS w Katowicach
Cel: popularyzacja tenisa ziemnego w środowisku wiejskim

Termin: 03– 04.10.2020 r.

Miejsce: korty tenisowe na stadionie LKS „Pasjonat” w Dankowicach,
ul. Sportowa 1
Kategorie: 18 – 45 lat
46 – 65 lat
66+
Program zawodów:
- 03.10.2020 – Kategoria wiekowa 18-45 lat - zapisy w biurze zawodów
od godz. 8:30 – 9:30.
Rozpoczęcie pierwszych gier godz. 10:00
- 04.10.2020 - Kategoria wiekowa 46-65 lat i 66+ - zapisy w biurze zawodów
od godz. 8:30 – 9:30.
Rozpoczęcie pierwszych gier godz. 10:00
Zasady rozgrywania turnieju (system pucharowy lub w grupach):
Organizator podejmie decyzję o formie rozgrywania turnieju w dniu imprezy po
zamknięciu zapisów.

Nagrody: Puchary dla finalistów w kat. wiekowych.

REGULAMIN
Mistrzostw
Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS
W TENISIE ZIEMNYM
Dankowice 2020
Warunkiem uczestnictwa będzie:
- Przedstawienie zaświadczenia z Klubu zrzeszonego w LZS, że jest się jego członkiem lub
zawodnikiem potwierdzone klubową pieczątką i podpisem Prezesa.
- Zgłaszając uczestnictwo w turnieju zawodnik oświadcza, że jest zdrowy i nie posiada
przeciw wskazań do długotrwałego wysiłki fizycznego.
- Zawodnik oświadcza również, że nie posiada objawów COVID-19 i nie jest aktualnie chory
oraz nie przebywa na obowiązkowej kwarantannie.
- Dokona osobistego zgłoszenia w biurze zawodów w dniu imprezy w godz. 8:30 – 9:30.
- Wypełni kartę zgłoszeniową w biurze zawodów akceptując regulamin i wszystkie warunki
w nim zawarte.
-Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i są świadomi ryzyka związanego z
zarażeniem się podczas kontaktu z innymi uczestnikami COVID-19
-Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące a także osoby związane z
prowadzeniem turnieju nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody
zdrowotne, osobowe, rzeczowe i majątkowe które wystąpią przed w trakcie lub po turnieju.
- Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez
nich szkody.
- Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w razie zachorowania lub wypadku nie może
wnosić żadnych roszczeń do organizatora oraz wszystkich osób związanych z prowadzeniem
zawodów.
- Uczestnik zgadza się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swój udział w turnieju.
- Zdjęcia, nagrania filmowe zawierające wizerunek uczestników imprezy, a także wyniki z
danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez organizatora, prasę, telewizję i inne media
internetowe.
- Uczestnik turnieju wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową zapewnia, że zapoznał się z
wszystkimi warunkami regulaminu turnieju i wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z
prawdą oraz kompletnie. Wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

przez organizatora i publikacji wyników zawodów w mediach klasycznych i internetowych
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. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt. a RODO.

Osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie
zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak też prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych.

Pozyskane dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres organizacji i trwania zawodów oraz
publikacji wyników zawodów w mediach klasycznych i internetowych.
Brak zgody na przetwarzanie danych lub jej cofnięcie przed zawodami lub w trakcie ich
rozgrywania spowoduje wykluczenie uczestnika zawodów z uwagi na niemożliwość
zamieszczenia jego danych na liście startowej jak też w dalszej ewidencji z przebiegu
zawodów.

Każdy uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w związku ze stwierdzeniem nieuprawnionego przetwarzania jego danych
osobowych przez Organizatora.
Administratorem w/w danych osobowych jest Organizator zawodów: Śląskie Wojewódzkie
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, 40-028 Katowice, ul. Francuska 28, tel. 32/255-57-77.

Postanowienia końcowe:
- Brak znajomości regulaminu imprezy nie zwalnia uczestnika z obowiązku jego
przestrzegania.
- Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju.
- Turniej odbędzie się tylko przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
- Organizator nie ponosi kosztów dojazdów w przypadku odwołania turnieju z przyczyn od
niego nie zależnych.
- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego zmian.

