REGULAMIN: RUDA BEACH SOCCER 2019
I.
ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku
ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik
tel.: 32 422-78-39 wew. 22
e-mail: imprezy@mosir.rybnik.pl
II.
MIEJSCE I TERMINY
Miejsce: Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy RUDA ul. Gliwicka 72 – boiska do siatkówki plażowej
Data: 18.08.2019
*Organizator zastrzega sobie zmianę terminu w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych.

Turniej dzieli się na dwie kategorie wiekowe:
1. MŁODZIEŻOWA (2002-2006 roczniki) - rozgrywki planowane są na godzinę 10:00
2. OPEN (2003 rocznik i w górę) - rozgrywki planowane są na godzinę 13:00
III.
CEL
- popularyzacja plażowej piłki nożnej jako dyscypliny sportu
- dobra zabawa
- aktywne spędzanie wolnego czasu
IV.
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO RUDA BEACH SOCCER 2019
Zgłoszenia drużyny liczącej maksymalnie 6 (sześciu) minimum 4 (czterech) zawodników w nieprzekraczalnym terminie do
11.08.2019 r. należy dokonać poprzez formularz rejestracji: https://goo.gl/forms/soPdPSRbe6VWGxwY2
Formularz dostępny jest również na stronie www.mosir.rybnik.pl w odpowiedniej Aktualności.
Możliwe zapisy również w dniu wydarzenia do momentu rozpoczęcia danej kategorii wiekowej.

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w turnieju tylko za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów (oświadczenie
podpisuje rodzic lub prawny opiekun). Oświadczenie/zgodę należy dostarczyć Organizatorowi w dniu 18.08.2019 r. przed
rozpoczęciem rozgrywek.
Ilość drużyn w rozgrywkach RUDA Beach Soccer 2019 jest ograniczona, w kategorii OPEN może brać udział 14 drużyn
(decyduje kolejność zgłoszeń).
Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem rozgrywek i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
V.
PRZEPISY I ZASADY GRY W TURNIEJU RUDA BEACH SOCCER 2019
Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z przepisami, które zostaną podane przez Organizatora.
Uczestnicy:
W trakcie meczu na boisku znajduje się 4 zawodników (3 w polu + 1 bramkarz) zespół składa się z maksymalnie z 6
zawodników.
System rozgrywek:

Drużyny, które zgłosiły się do turnieju będą rywalizowały w systemie uzgodnionym przed turniejem (jest to
uzależnione od ilości zgłaszany drużyn)
Po rozstrzygnięciu zagrany zostanie mecz kolejno o III miejsce jak i I miejsce.
Czas gry: 2 x po 6 min.
Zmiana: bez limitu zmian, w tzw. locie
Wynik meczu: za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, przegrana drużyna – bez punktu.

O kolejności miejsc decydują:
* liczba zdobytych pkt.
* przy równej ilości pkt. decyduje bezpośredni wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami
* w przypadku równej ilości pkt. więcej niż 2 drużyn o miejscu decyduje ilość strzelonych bramek
* w przypadku braku rozstrzygnięcia decyduje losowanie
Kary:
Przewinienia karane dwoma kolorami kartek oraz karą czasową (kary wyznaczane będą w zależności od stopnia faulu w
następujący sposób):
- żółta kartka – ostrzeżenie
- kara czasowa 1 min
- czerwona – wykluczenie
Drużyna może kontynuować grę wówczas gdy na boisku będzie co najmniej 2 zawodników, w innym przypadku następuje
dyskwalifikacja drużyny w danym meczu. Każdy faul jest karany rzutem bezpośrednim.
Rzutu rożne/auty: wykonywane są noga.
Dopuszczalna jest gra na boso lub w elastycznych ściągaczach. Drużyny powinny posiadać jednakowe koszulki.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w przepisach.
W sprawach nieuregulowanych powyżej zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące w piłkę nożną.
VI.
ODPŁATNOŚĆ
Udział w turnieju jest bezpłatny, jednak wejście na teren kąpieliska RUDA zgodnie z cennikiem wstępu na kąpielisko.
VII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Drużyny i osoby związane z drużyną winne celowych zniszczeń i szkód na obiekcie, w którym rozgrywane są zawody,
ponoszą koszty związane z naprawą.
2. Poza boiskami na których toczone będą rozgrywki obowiązuje regulamin Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego RUDA.
3. Szatnie dla drużyn wraz z dostępem do prysznica zgodnie z zasadami Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego RUDA – 2 zł
zwrotne za szafkę.
4. Wszystkie sprawy związane z protestami, karami i wykroczeniami oraz w s[prawach spornych rozpatrywać będzie
Organizator.
5. Organizator ma prawo podjąć decyzje o wykluczeniu danej drużyny z rozgrywek w przypadku:
- niesportowego zachowania się zawodników drużyn w czasie meczu jak i poza nim, na terenie całego obiektu
sportowego;
- notorycznego, celowego łamania regulaminu;
- stwierdzenia stanu nietrzeźwości.
6. Na boiskach plażowych w czasie meczu turniejowego przebywać mogą tylko zawodnicy występujący w drużynach,
które aktualnie rozgrywają mecz.
7. Użycie przez zawodnika siły fizycznej w stosunku do innych osób spowoduje natychmiastowe wykluczenie go z
rozgrywek.
8. Dopuszczenie się udziału w bójce przez więcej niż jednego zawodnika danej drużyny, spowoduje natychmiastowe
usunięcie z rozgrywek całej drużyny.
9. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek.
10. Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest:
- wpisanie się na listę uczestników poprzez formularz internetowy lub w dniu imprezy (pod warunkiem wolnych
miejsc),
- posiadanie podpisanego stosownego oświadczenia / zgody (w tym zgody rodzica / opiekuna prawnego w
przypadku osób niepełnoletnich) podczas zapisów.
11. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność i samodzielnie decyduje o swoich
predyspozycjach fizycznych do udziału w imprezie.
12. Organizator nie odpowiada za szkody rzeczowe wynikłe w stosunku do uczestników i osób trzecich.
1.

13. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz możliwość wprowadzenia do niego zmian.
14. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13 RODO, stanowiącą
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
15. Każdy uczestnik zobowiązany jest zapoznać się i podpisać oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2A dla osób
pełnoletnich oraz w przypadku osób niepełnoletnich (dla opiekunów prawnych małoletnich) Załącznik nr 2B, do
niniejszego Regulaminu.
16. Każdy zawodnik jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu podanym w
oświadczeniu oraz na wykorzystanie wizerunku dla potrzeb sprawozdawczych z imprezy.
17. Każdy uczestnik / rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich / swojego
dziecka danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku dla potrzeb sprawozdawczych z imprezy.
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku przy ul. Gliwickiej 72. Dane
uczestnika w postaci imię, nazwisko, wiek i miejscowość oraz ewentualnie wizerunek (bez podania imienia i nazwiska), a
także dane uczestnika / rodzica w postaci: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer konta bankowego, będą
przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia Rajdu, promocji imprezy oraz dokonania rozliczeń finansowych. Podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów. W przypadku rozliczeń finansowych podanie danych jest
obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Wizerunek (bez podania imienia i nazwiska) może być udostępniony
na stronie www.mosir.rybnik.pl oraz Facebook`u, Instagramie, kanale YouTubie MOSiR Rybnik. Każdy uczestnik (lub rodzic
/ opiekun prawny) ma prawo dostępu do treści swoich (lub dziecka) danych oraz ich poprawiania.

Regulamin: 25.07.2019 r.

Załącznik nr 1
KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 RODO
RUDA Beach Soccer 2019
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1)
informuję, że:
1.

Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku
z siedzibą w Rybniku, przy ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik, adres e-mail: imprezy@mosir.rybnik.pl (dalej jako „ADO”).
2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Wacława Knura, z którym można się skontaktować pod adresem
44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 72, adresem mailowym: imprezy@mosir.rybnik.pl,
3. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, stanu zdrowia, zostały pozyskane
bezpośrednio od osoby której dotyczą lub od opiekuna prawnego ( rodziców) sprawujących bezpośrednią władzę nad
małoletnim.
4. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji imprez: RUDA Beach Soccer 2019 na podstawie:
dla danych zwykłych oraz wyroków z art. 6 ust 1 pkt a) – f), lub dla danych szczególnych kategorii z art. 9 ust. 2 pkt a –
j), przy czym: prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest obowiązek wynikający z
przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania oraz odbioru nagrody, promocji Miasta Rybnik
i MOSiR Rybnik przez organizatorów, współorganizatorów i sponsorów.
5. Odbiorcą danych osobowych będą: Dyrektor MOSiR w Rybniku, personel obsługujący turniej: RUDA Beach Soccer
2019 oraz Urząd Miasta w Rybniku.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych swoich dzieci, prawo do żądania poprawienia, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
8. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko
przetwarzaniu danych bez podania przyczyny, ponieważ jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy
przetwarzane dane wykorzystywane są do celów innych niż wskazane.
9. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy.
11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zakwalifikowania uczestnika do udziału w imprezie
RUDA Beach Soccer 2019.
12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załącznik nr 2A
OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ
BIORĄCEJ UDZIAŁ w imprezie: RUDA Beach Soccer 2019
Ja niżej wymieniony/-a i niżej podpisany/-a:
.............................................................................................................................................…...........................
(Imię i Nazwisko)
legitymujący/-ąca się dowodem osobistym/ innym dokumentem*
...........................................................................................................…………….................…...........
(seria i numer dokumentu)
przystępując w dniu 18 sierpnia 2019 r. do udziału w imprezie: RUDA Beach Soccer 2019, spełniając warunki określone w
Regulaminie imprezy:
1. Oświadczam, iż zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu imprezy: RUDA Beach Soccer 2019, a
tym samym w pełni akceptuję wszystkie jego regulacje i postanowienia.
2. Oświadczam, iż biorę udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, mając pełną świadomość niebezpieczeństw i
ryzyka, wynikających z charakteru imprezy, które mogą polegać na utracie zdrowia lub życia. Jednocześnie
oświadczam, iż posiadam dobry stan zdrowia i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne i medyczne
do mojego udziału w imprezie: RUDA Beach Soccer 2019, jak również mój stan zdrowia w pełni pozwala mi na udział
w tych zawodach.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora imprezy: RUDA Beach Soccer 2019
(Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), dla celów związanych z organizacją,
przygotowaniem i przeprowadzeniem imprezy: RUDA Beach Soccer 2019. Jednocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie
przez Organizatora, na mój adres e-mail (uczestnika) lub nr telefonu, informacji dotyczących tej imprezy.
4. Oświadczam, iż zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną imprezy: RUDA Beach Soccer 2019, przekazaną zgodnie z
art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego RODO, będącego załącznikiem do Regulaminu
imprezy.
5. Oświadczam, iż wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, poprzez jego
sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora imprezy: RUDA Beach Soccer 2019 (Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie
utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
2) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
3) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
4) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
5) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach,
prezentacjach, bilbordach,
6) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
7) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na której
utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego partnera lub współorganizatora w
kontekście jego udziału w organizacji imprezy: RUDA Beach Soccer 2019,
8) w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków
masowego przekazu, informacji o imprezie: RUDA Beach Soccer 2019.
6. Oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie dane i informacje, związane z moim udziałem w imprezie: RUDA Beach
Soccer 2019 są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.
……………………………..………..., dnia ………..................……………...… 2019 r.
(Miejscowość)
(data: dzień/ miesiąc)
…………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko - czytelny podpis)

Załącznik nr 2A
OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW PRAWNYCH (RODZICÓW) MAŁOLETNIEGO
BIORĄCEGO UDZIAŁ w imprezie: RUDA Beach Soccer 2019
My niżej wymienieni i niżej podpisani:
(1) ................................................................................. .............................................................
(Imię i Nazwisko Opiekuna Prawnego/ Rodzica)
(seria i numer dokumentu)
wyrażamy zgodę na udział w dniu 18 sierpnia 2019 r. w imprezie: RUDA Beach Soccer 2019, naszego dziecka /
podopiecznego* :
........................................................................
(Imię i Nazwisko)

........................................................
(data urodzenia)

spełniając warunki określone w Regulaminie imprezy:
1. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się i zobowiązujemy się do przestrzegania Regulaminu imprezy: RUDA Beach Soccer
2019, a tym samym w pełni akceptujemy wszystkie jego regulacje i postanowienia.
2. Oświadczamy, iż biorące udział w imprezie: RUDA Beach Soccer 2019 nasze dziecko/podopieczny* jest dopuszczone
do udziału na naszą odpowiedzialność, mamy pełną świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z charakteru
imprezy, które mogą polegać na utracie zdrowia lub życia. Jednocześnie oświadczam, iż dziecko/podopieczny* posiada
dobry stan zdrowia i nie są nam znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne i medyczne do jego udziału w
imprezie RUDA Beach Soccer 2019 jak również jego stan zdrowia w pełni pozwala mu na udział w tych zawodach.
3. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora imprezy: RUDA Beach Soccer 2019
(Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), dla celów związanych z organizacją,
przygotowaniem i przeprowadzeniem imprezy: RUDA Beach Soccer 2019. Jednocześnie wyrażamy zgodę na
przesyłanie przez Organizatora, na nasz adres e-mail (opiekunów) lub nr telefonu, informacji dotyczących imprezy:
RUDA Beach Soccer 2019.
4. Oświadczam, iż zapoznaliśmy się z Klauzulą Informacyjną imprezy: RUDA Beach Soccer 2019 przekazaną zgodnie z art.
13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego RODO, będącego załącznikiem do Regulaminu
imprezy.
5. Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku naszego
dziecka/podopiecznego*, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora imprezy:
RUDA Beach Soccer 2019 (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z
późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz udzielamy
nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
2) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
3) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
4) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
5) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach,
bilbordach,
6) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
7) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na której
utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego partnera lub współorganizatora w
kontekście jego udziału w organizacji imprezy: RUDA Beach Soccer 2019,
8) w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków masowego
przekazu, informacji o imprezie: RUDA Beach Soccer 2019.

6.

Oświadczamy, iż wszystkie podane przeze nas dane i informacje, związane z udziałem w imprezie: RUDA Beach Soccer
2019 naszego dziecka/ podopiecznego* są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

……………………………..………..., dnia ………..................……………...… 2019 r.
(Miejscowość)
(data: dzień/ miesiąc)

(1) ..……………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko - czytelny podpis Opiekuna Prawnego / Rodzica)

* niepotrzebne skreślić

