REGULAMIN
#ZWYCIĘŻAJ W KRAKOWIE! KRAKOWSKICH MINI MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE SIATKOWEJ

§1
CEL TURNIEJU
1. Promowanie piłki siatkowej.
2. Promowanie Mistrzostw Europy w piłce siatkowej Eurovolley 2017 na terenie Krakowa.
3. Wyłonienie zwycięzców w kategoriach żeńskich i męskich wśród:
a) Szkół podstawowych,
b) Gimnazjów,
c) Szkół średnich,
d) Drużyn amatorskich.
4. Propagowanie zasad i nagradzanie postaw Fair Play.
5. Promowanie wychowania poprzez sport.
6. Kształtowanie zdrowego stylu życia.
7. Aktywizacja lokalnych środowisk sportowych.
§2
ORGANIZATOR
1. Towarzystwo Sportowe „Wisła” Kraków.
2. Polski Związek Piłki Siatkowej.
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§3
FORMUŁA TURNIEJU – INFORMACJE PODSTAWOWE
Turniej skierowany jest do szkół i drużyn amatorskich działających na terenie Gminy Miejskiej
Kraków.
W ramach turnieju odbędą się rozgrywki damskie i męskie w następujących kategoriach:
a) Szkoły podstawowe,
b) Gimnazja,
c) Szkoły średnie,
d) Drużyny amatorskie.
Turniej rozgrywany jest w następujących fazach:
a) Pierwsza - eliminacje,
b) Druga - turniej główny,
c) Trzecia - finał.
System rozgrywania wszystkich faz turnieju oraz poszczególnych meczów zostanie podany do
wiadomości po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.
W turnieju głównym, drużyny w każdej kategorii zostaną podzielone na cztery grupy po cztery
zespoły. Awans z grupy uzyskają dwa najlepsze zespoły, które awansują do play-off. Celem turnieju
głównego jest wyłonienie zespołów, które w fazie finałowej zagrają o 1. i 3. miejsce w
poszczególnych kategoriach.
W ramach finału odbędą się pojedynki o 1. i 3. miejsce w każdej z kategorii.
Składy zespołów muszą być ustalone na pierwszej fazie rozgrywek i nie mogą ulec zmianie aż do
finału włącznie.
Dokładne terminy rozgrywania poszczególnych faz turnieju zostaną ustalone dokładnie na
podstawie ilości zgłoszeń. Ramowe terminu rozgrywania poszczególnych faz:
a) Pierwsza – 24-26.05.2017,
b) Druga – 01-04.06.2017,
c) Trzecia – 10-11.06.2017.
Nagrodami w turnieju będą upominki związane z Eurovolley 2017 oraz bilety na mecze w Tauron
Arenie Kraków.

10. Turniej będzie rozgrywany na obiektach Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków przy ul.
Reymonta 22 w Krakowie.

§5
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROZGRYWEK – UCZESTNICY
1. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest dokonanie zgłoszenia w terminie najpóźniej do 21 maja br.
2. Zgłoszeń można dokonywać w formie elektronicznej poprzez formularz dostępny tutaj.
(https://goo.gl/forms/4E6YzyUPVCElzs2V2)
3. Po dokonaniu zgłoszenia potwierdzenie jego rejestracji rozstanie przesłane mailowo.
4. W turnieju mogą wziąć udział:
a) w kategoriach szkolnych – reprezentacje szkół działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Każda szkoła ma prawo do zgłoszenia jednej drużyny złożonej wyłącznie z uczniów danej
szkoły.
b) w kategorii drużyn amatorskich – zespoły złożone z amatorów tj. osób niezgłoszonych do
rozgrywek ligowych organizowanych przez PZPS oraz związki wojewódzkie w sezonie
2016/2017.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji składów drużyn.
6. Drużyny i uczestnicy turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie.
7. Organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie szkód na zdrowiu
i mieniu zawodników biorących udział w rozgrywkach.
8. Dane osobowe uczestników udostępnione Organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, w celu przeprowadzenia turnieju pn. #Zwyciężaj W Krakowie! Krakowskie Mini
Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej.
9. Podanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w
turnieju. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści jego danych osobowych oraz żądania
ich poprawienia.
10. Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków z siedzibą
w Krakowie przy ul. Reymonta 22.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
12. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb Organizatora
turnieju oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, marketingowych,
promocyjnych na podstawie pisemnych oświadczeń zbieranych przez Organizatora.
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§5
PRZEPISY GRY
W rozgrywkach szkół podstawowych drużyna składa się z 4 zawodników/-czek oraz maksymalnie 2
rezerwowych.
Rozgrywki w pozostałych kategoriach będą odbywały się zgodnie z zasadami gry w piłkę siatkową.
Rozgrywki w kategoriach szkół podstawowych rozgrywane będą na boiskach o wymiarach 14x7
metrów.
W kategoriach szkół podstawowych zasady rotacji są tożsame z przepisami obowiązującymi w
rozgrywkach Kinder+Sport dla czwórek tj. zawodnik zagrywający nie może blokować piłki ani
atakować w wyskoku i obowiązuje kolejność rotacji i błąd ustawienia.
Wysokość siatki w poszczególnych kategoriach:
a) Szkoły podstawowe – 215 cm dla dziewcząt oraz 224 dla chłopców,
b) Gimnazja – 215 cm dla dziewcząt oraz 235 cm dla chłopców,
c) Szkoły średnie – 224 dla dziewcząt oraz 243 dla chłopców,

d) Amatorzy – 224 dla kobiet oraz 243 dla mężczyzn.
6. System rozgrywania meczów zostanie podany do wiadomości po zakończeniu zapisów.
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§6
DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO GRY
Wszyscy zawodnicy i zawodniczki biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność a w
przypadku osób niepełnoletnich za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
Podstawą do wzięcia udziału w turnieju jest elektroniczne zgłoszenie drużyny przez jej opiekuna (w
przypadku szkół) lub kapitana (w przypadku drużyn amatorskich).
W dniu turnieju opiekun lub kapitan potwierdzają udział drużyny w zawodach, przedstawiając w
razie potrzeby do legitymacje szkolne lub dowody osobiste członków drużyny.
Zawodnicy zobowiązani są posiadać aktualną legitymację szkolną lub dowód osobisty.
Zgłoszone drużyny zostaną zweryfikowane pod kątem uczęszczania do danej szkoły oraz
przynależności klubowej.
W przypadku kiedy dany zawodnik jest uczniem innej szkoły aniżeli reprezentuje zostaje on
wykluczony z udziału w całym turnieju.
W przypadku kiedy dany zawodnik drużyny amatorskiej został zgłoszony do rozgrywek ligowych
organizowanych przez PZPS oraz związki wojewódzkie w sezonie 2016/2017 zostaje on wykluczony
z rozgrywek.
Lista zawodników potwierdzona przez klub, szkołę lub osobę fizyczną (druk w załączniku).

§8
SĘDZIOWIE
1. Na poszczególnych etapach turnieju sędziować mecze mogą:
a) sędziowie z uprawnieniami,
b) kandydaci na sędziów piłki siatkowej,
c) trenerzy oraz instruktorzy piłki siatkowej,
d) nauczyciele wychowania fizycznego.
e) zawodnicy/-czki z doświadczeniem gry.
2. W finale sędziować mecze mogą wyłącznie sędziowie z uprawnieniami.
§9
OPIEKA PODCZAS TURNIEJU
1. W kategoriach szkolnych podczas turnieju pełną odpowiedzialność i opiekę nad zawodników/dzieci
ponosi:
a) Trener,
b) Nauczyciel,
c) osoba desygnowana przez szkołę na zawody - Opiekun.
Wszelkie sprawy sporne zaistniałe podczas turnieju eliminacyjnego rozstrzyga Organizator po
zaciągnięciu opinii wszystkich stron. Jego decyzja jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

Załącznik nr 1
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Towarzystwo Sportowe „Wisła” Kraków
(dalej: TSW) z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 22, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t. j. z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
1.

dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów statutowych TSW;

2.

Przysługuje prawo:


do uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o
odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,



żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego
wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla
którego zostały zebrane,



wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust.
1 pkt 4 i 5, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec
przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych,

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
Ja niżej podpisany(a), udzielam niniejszym Towarzystwu Sportowemu „Wisła” Kraków (dalej: TSW) oraz
licencjobiorcom, dalszych licencjobiorcom, z którymi TSW jest bądź będzie związana umową lub innego rodzaju
stosunkiem prawnym, nieodwołalnego prawa do wykorzystywania zdjęć, materiałów filmowych z udziałem
mojego syna/córki: ………………………………………………………..…(imię i nazwisko).
1. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji dotyczące wizerunku mojego syna/córki, w szczególności
plakaty, ulotki, bilboardy, foldery, inne drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, publikacje
w gazetach i czasopismach, rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook,
Twitter, You Tube), itp.
2. Niniejsza zgoda obejmuje prawo do dokonywania przez TSW, licencjobiorców, dalszych licencjobiorców
modyfikacji całości lub części wizerunku, opatrywania wizerunku dodatkowymi zdjęciami, elementami
graficznymi, napisami, wszelkiej obróbki cyfrowej wizerunku. Równocześnie zrzekam się wszelkich praw
związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania zdjęć z wizerunkiem syna/córki, także
przypadku wykorzystania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych, przy czym
wizerunek syna/córki nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla syna/córki lub naruszać w inny
sposób dóbr osobistych syna/córki.
Oświadczam, że niniejsza zgoda wyrażona jest na okres od 04.05.2017 do 31.12.2017, nieodpłatna, nie jest
ograniczona ilościowo, terytorialnie.
Oświadczam, że jestem nieograniczony(a) w zdolności do czynności prawnych. Oświadczam też, że w całości
przeczytałem(am) treść powyższych zgód i w pełni je rozumiem.
Imię i nazwisko: ……….……………………………………………………………………………….
Adres: ……..……………………………………………………………………………………………….
Dowód osobisty (seria i numer): ………………………………………………………………
Wydany przez: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………. (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

