
 

Projekt "Wspólna współpraca ku lepszemu poznaniu”  współfinansowany jest  ze  środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska i budżetu państwa za 

pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński 

POLSKO – CZESKI TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 

REGULAMIN 

Organizator: 

Organizatorem zawodów jest Gmina Godów z siedzibą w Godowie, ul. 1 Maja 53. 

Cel: 

popularyzacja gier zespołowych, rozwój sportu i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Godów. 

Termin i miejsce imprezy: 

 12 sierpnia 2017 r. - obiekt sportowy w Skrbeńsku, ul. Zielona 25  

 Losowanie drużyn od godziny 8.30.  

 Rozpoczęcie zawodów od godziny 9.00.  

Uczestnictwo: 

1) Turniej ma charakter otwarty, do gry mogą przystąpić drużyny czteroosobowe.  

2) W turnieju może uczestniczyć maksymalnie 8 drużyn – decyduje kolejność zgłoszeń.  

3) Od osób nieletnich wymagana będzie pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego. 

4) Osoba pełnoletnia podpisuje oświadczenie startowe. 

5) Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 

6) Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów. 

7) Wszyscy uczestnicy zawodów biorą udział na własne ryzyko, a organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za wypadki lub zdarzenia losowe zaistniałe podczas zawodów. 

Dokonanie zapisu na liście zgłoszeniowej jest jednocześnie akceptacją powyższych warunków 

uczestnictwa. 

Zasady gry: 

1) Do gry mogą przystąpić drużyny czteroosobowe.  

2) Zasady gry zgodne z zasadami FIVB Beach Volleyball. 

Zapisy: 

Zapisy drużyn na adres mailowy: aneta.niemiec@godow.pl lub  michal.kozielski@godow.pl 

w terminie do 7 sierpnia 2017 r.  
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Postanowienia końcowe: 

1. W turnieju mogą brać udział osoby bez jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do udziału  

w zawodach sportowych. 

2. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest dopełnienie wszystkich formalności w biurze zawodów,  

w tym akceptacja regulaminu przez złożenie własnoręcznego podpisu na karcie zgłoszenia. 

3. Uczestnicy turnieju biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Przekazanie organizatorowi 

karty zgłoszenia z własnoręcznym podpisem oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres  

i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w turnieju w tym zagrożenie wypadkami, możliwości 

odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci) i dobrowolnie zdecydował się podjąć to 

ryzyko. 

4. Poprzez zgłoszenie się do udziału w turnieju, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach 

strony internetowej i w informacjach medialnych przez Organizatora wizerunku uczestnika, oraz 

imienia i nazwiska uczestnika. 

5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu "karta 

zgłoszenia" w związku z uczestnictwem w turnieju organizowanym przez Gminę Godów z siedzibą  

w Godowie przy ul. 1 Maja 53, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 

1997 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 922). 

6. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż: 

a) administratorem danych osobowych uczestnika turnieju jest Gmina Godów ul. 1 Maja 53, 44-340 

Godów, 

b) dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją turnieju, 

c) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, 

d) uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, 

e) podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w turnieju. 

7. We wszystkich sprawach spornych wynikłych podczas trwania turnieju a nie ujętych w niniejszym 

regulaminie decyduje Organizator. 

8. Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione Organizator nie odpowiada. 

9. Wszyscy uczestnicy turnieju startują na własną odpowiedzialność. 

10. Informacja związana z organizacją turnieju pod numerem telefonu 32 476 50 65 wew. 33 lub 37 

oraz mailowo: aneta.niemiec@godow.pl  lub michal.kozielski@godow.pl 
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