
R E G U L A M I N

 TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT ROCZNIKA 2008-2005 

Z OKAZJI OBCHODÓW 40-LECIA OSiR „SKAŁKA”

I. ORGANIZATORZY:

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji "SKAŁKA" w Świętochłowicach 

2. UKS Akademia Piłkarska Tygryski Świętochłowice 2019

II. TERMIN:

1. Turniej będzie rozgrywany 30 sierpnia 2020 roku.

2. Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 sierpnia 2020 roku do godz.15.00 w Dziale Sportu, 

Rekreacji i Imprez OSiR „Skałka”, pokój 209.

3. Losowanie numerów turniejowych odbędzie się w dniu zawodów o godz. 10.00.

4. Rozgrywki odbędą się na boisku „Orlik” na „Skałce”.

III. UDZIAŁ:

1. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę drużyny, imię i nazwisko zawodniczek oraz daty ich 

urodzenia. 

2. Każda z zawodniczek bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność, organizator nie 

zapewnia ubezpieczenia.

3. ZAPISANE ZAWODNICZKI MOGĄ WYSTĘPOWAĆ TYLKO W JEDNYM ZESPOLE.

IV. PRZEPISY:

1. Turniej rozegrany będzie według ogólnie znanych przepisów gry w piłkę nożną:

• nie obowiązuje przepis o pozycji spalonej,

• zamiast wyrzutu piłki z autu, zawodniczki będą wznawiać grę w takim przypadku 

uderzeniem stojącej piłki nogą tak, jak podczas rzutu wolnego pośredniego,

• drużyny liczą sześć zawodniczek (bramkarz + pięciu w polu),

• kadra zespołu może liczyć nie więcej niż 10 zawodniczek.

2. Wszystkie zawodniczki, łącznie z rezerwowymi, muszą być ujęte na listach zgłoszeń 

zatwierdzonych przez organizatora.  

3. Podczas turnieju nie ma możliwości dopisywania do składu zawodniczek i ich udziału

w meczach, jeśli nie były zgłoszone do dnia rozegrania pierwszego meczu przez drużynę.

4. W przypadku małej ilości drużyn pojedynki będą się odbywały systemem „każdy

z każdym”:

• punktacja w rozgrywkach systemem "każdy z każdym" za wygrany mecz drużyna 

otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt i 0 punktów za porażkę,

• rzuty karne będą wykonywane z wyznaczonej linii 7 metrów.



5. Minimalna ilość zawodniczek w drużynie pozostająca na boisku - 4 osoby.

6. O kolejności miejsc będą decydować:

• zdobyte punkty,

• bezpośredni wynik między zainteresowanymi drużynami,

• w przypadku remisu między zainteresowanymi zespołami - większa ilość 

strzelonych bramek,

• różnica bramek strzelonych do straconych.

V. UBIÓR:

1. Organizator nie zapewnia strojów dla zawodniczek. 

2. Drużyna powinna wystąpić w meczu w jednolitych strojach lub ostatecznie w strojach 

zbliżonych kolorystycznie. 

3. Zawodniczki muszą grać w obuwiu sportowym przystosowanym do gry na sztucznej trawie.

VI. SĘDZIOWANIE:

1. Zawody będą prowadzić i sędziować instruktorzy piłki nożnej z Ośrodka Sportu

i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach oraz trenerzy Akademii Piłkarskiej Tygryski 

Świętochłowice.

2. Decyzje sędziów są nieodwołalne i ostateczne.

VII. NAGRODY:

1. Organizatorzy nagrodzą pucharami i dyplomami drużyny za zajęcie I, II i III miejsca w 

turnieju. 

2. Zawodnicy wszystkich trzech drużyn na podium otrzymają ponadto medale za zajęte 

miejsca. 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

1. Dane osobowe uczestników Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt Rocznika 2008-2005 z okazji 

obchodów 40-lecia OSiR „SKAŁKA” będą przetwarzane w celach organizacji, promocji 

oraz nagrodzenia zwycięzców w/w zawodów.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w 

Świętochłowicach 41- 600, ul. Bytomska 40. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 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.

3. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia i nazwiska 

uczestnika na stronach internetowych, OSiR-u oraz współorganizatorów turnieju na 

profilach internetowych zarządzanych przez w/w takich jak Facebook, YouTube oraz w 



mediach i prasie.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich 

poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przeniesienia danych. Uczestnik ma również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.

5. Dane, o których mowa pkt. 3 będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych nie jest procesem zautomatyzowanym

a dane nie podlegają profilowaniu.

8. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych za 

pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt: sekretariat@osir-skalka.pl we 

wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz 

wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 

dobrowolne ale niezbędne do udziału w zawodach.

11. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i czasowo

wykorzystanie wizerunku przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świętochłowicach 41- 605, 

ul. Bytomska 40, oraz współorganizatorów Turnieju obejmujące utrwalanie, obróbkę, 

powielanie i wykorzystanie wykonanych zdjęć oraz materiałów filmowych 

przedstawiających jego osobę do celów informacyjnych, marketingowych i promocyjnych 

zawodów sportowych. Zgoda obejmuje również umieszczanie i publikowanie zdjęć i 

materiałów filmowych zawierających wizerunek za pośrednictwem dowolnego medium, 

włączając w to publikacje na stronie internetowej OSiR-u, na profilach internetowych 

zarządzanych przez OSiR oraz współorganizatorów zawodów takich jak Facebook, 

YouTube oraz w lokalnych mediach i prasie. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji i werdyktów w kwestiach

spornych oraz poprawek w regulaminie po wcześniejszych konsultacjach ze stronami.
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