
REGULAMIN
WAWROSPARTAKIADY - TURNIEJU PI KI NO NEJ

o Puchar Henryka Wawrowskiego

1. CEL IMPREZY
- u wietnienie obchodów Zachodniopomorskich Wojewódzkich Uroczysto ci Dni Olimpijczyka-
 -popularyzacja pi ki no nej jako formy aktywnego wypoczynku,-
- propagowanie zdrowego trybu ycia, rekreacji i dobrej zabawy na wie ym powietrzu.

2. ORGANIZATOR
Gmina Goleniów

rodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie

3. TERMIN I MIEJSCE  IMPREZY
26 kwietnia 2019 r. –   Stadion – euroboisko ( boisko o sztucznej nawierzchni) OSiR  w Goleniowie
ul. Sportowa 25.
Zg oszenia pisemne lub telefoniczne do dnia 19 kwietnia 2019 r. na adres: mail
mirka@osir.goleniow.pl lub tel. 91 418 21-04.

4.  UCZESTNICTWO ;
- dru yn  stanowi  uczniowie -ch opcy kl. VII i VIII ( rocznik 2004 , 2005 )
- zespó  liczy do 10 zawodników ( w ca ym turnieju),
- przed przyst pieniem do meczów odb dzie si  losowanie kolejno ci gier .
- system rozgrywek ustalony zostanie na odprawie technicznej.

5.  PRZEPISY:
-  zespó  sk ada si  z 5 zawodników w polu + bramkarz,
-  czas gry : 2 x 10 minut + 3 minuty przerwa,
-  pi ka numer 4
-pole bramkowe :prostok t o wymiarach 7 x 16m,
-bramkarz mo e chwyta  pi  r kami tylko w polu bramkowym,
-gra bez "spalonego",
-zmiany hokejowe, rzut karny z 7 m przy bramkach 3 x 2 ,
-bramkarz wprowadza pi  do gry r  lub nog  w obr bie w asnej po owy boiska,
-pi ka z rzutu od bramki nie mo e bezpo rednio przekroczy  linii rodkowej,
-je eli pi ka z rzutu od bramki przekroczy bezpo rednio lini rodkow  to dru yna, która nie
pope nila przewinienia wykonuje rzut wolny po redni z linii rodkowej boiska,
-podczas wykonywania sta ych fragmentów gry zawodnicy dru yny przeciwnej musz  znajdowa
si  przynajmniej w odleg ci 5m od pi ki.



-pozosta e zasady nieokre lone w regulaminie – zgodnie z przepisami PZPN.

6. PROGRAM ZAWODÓW
- godz.  9.00 odprawa techniczna
- godz.   9.30 rozpocz cie turnieju
- oko o godz. 13.00  - WR CZENIE NAGRÓD

7. WIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
Uczestnicy  turnieju  otrzymuj :
- wod  i posi ek regeneracyjny po imprezie,
- puchary , dyplomy,
- nagrody finansowe ( dru ynowo za I-III miejsca) bony na zakup sprz tu sportowego w wysoko ci
750 z  , 500 z  , 300 z
- doskona   pi karsk  atmosfer .

8. INFORMACJE KO COWE
- Organizator nie bierze odpowiedzialno ci w przypadku nieszcz liwych wypadków oraz za rzeczy
  pozostawione bez opieki,
-  Dru yny ubezpieczaj  si  na w asny koszt,
- Wszelkie zastrze enia i protesty rozpatrywane b  przez s dziego i organizatora turnieju w
   trakcie jego trwania,
- O wszystkich sprawach dotycz cych rozgrywek w Turnieju, a nie obj tych przepisami niniejszego
   regulaminu decyzje podejmuje Organizator Turnieju.
  Organizator Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH :
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporz dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje si , e:

administratorem danych osobowych uczniów jest O rodek Sportu i Rekreacji ul. Sportowa
25, 72-100 Goleniów
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl Telefon: 579
979 237,
dane osobowe przetwarzane b  w celu realizacji zada  zwi zanych z przeprowadzeniem i
udokumentowaniem zawodów, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporz dzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
dane osobowe przechowywane b  do czasu zako czenia  i rozliczenia zawodów;
ka dy uczestnik posiada prawo do dost pu do tre ci swoich danych osobowych oraz prawo
ich sprostowania, usuni cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni cia  zgody w dowolnym momencie bez
wp ywu na zgodno  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
cofni ciem;
uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, i  przetwarzanie
danych osobowych dotycz cych uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporz dzenia o
ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.;
podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak e uczestnik jest
zobowi zany do ich podania, a konsekwencj  niepodania danych osobowych b dzie
niemo liwo  uczestniczenia w zawodach.


