
REGULAMIN
Turniej w unihokeja

sportowe wakacje 2020
Żarów 10.07.2020

1. Organizator:
 Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

2. Cele:
- popularyzacja gier zespołowych
- propagowanie idei olimpijskiej
- przedstawienie zasad bezpiecznego zachowania się podczas wypoczynku 

3. Miejsce:
Hala Sportowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

4. Program:
9.45 – 10.00 zgłoszenia, otwarcie turnieju
10.00 – rozpoczęcie turnieju
ok 13.30 – zakończenie turnieju

5. Regulamin:
Zawody rozgrywane wg przepisów PZU-F
Boisko o wymiarach 30 – 40 x 15 20 m.
Czas gry 2 x 5 – 10 min., 1 – 2 min. przerwy. Ostatnia minuta przerywana na każdy gwizdek sędziego.
Bramka: 60 x 90 cm, pole bramkowe – prostokąt 3m x 1.5 m
Bramka zostaje zdobyta jeżeli piłka przejdzie całym swoim obwodem linię bramkową pomiędzy słupkami a 
poprzeczką po strzale wykonanym kijem
Niedozwolone jest:

 blokowanie ciałem, popychanie, przetrzymywanie, uderzanie
 zawodnik nieposiadający w ręku kija nie może brać udziału w grze
 zawodnik uderzający piłkę nie może unosić łopatki kija powyżej kolan w położeniu przednim i 

powyżej bioder w zamachu tylnym
 klękanie, kładzenie się na podłożu celem utrudniania gry przeciwnikowi, rzucanie kija
 umyślne przesuwanie bramki
 niesportowe zachowanie
 obrona piłki ciałem w polu bramkowym (obrońca – rzut karny, atakujący – rzut wolny)

Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną o punktów. O kolejności 
miejsc decyduje:

 większa ilość zdobytych punktów,
 wynik bezpośredniego spotkania
 lepsza różnica bramek pomiędzy zainteresowanymi
 lepsza różnica bramek w całym turnieju
 rzuty karne po meczu remisowym

6. Nagrody:
 medale, dyplomy

7. Inne:
- system rozgrywek uzależniony od ilości startujących zespołów

- organizator nie zapewnia opieki medycznej

- wszyscy uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie



- zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacja komunikatu organizacyjnego

-  udział osób niepełnoletnich jest jednoznaczny ze zgodą rodziców/pełnoprawnych opiekunów do
udziału w rozgrywkach. Jednocześnie rodzice/pełnoprawni opiekunowe stwierdzają, iż  u dziecka
nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych,  które mogą utrudniać lub uniemożliwić
jego udział w zawodach. 

-  Zgodnie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) informujemy, że: 
Wszyscy  Uczestnicy  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  ich  danych  osobowych  przez  Organizatora  oraz  jego
ewentualnych podwykonawców do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów. Te informacje
są  potrzebne  komunikacji  między  organizatorem  oraz  zawodnikami  w  sprawie  związanych  z  przebiegiem
zawodów, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz. 883.
Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane, możliwości ich poprawiania oraz usunięcia, dostępu do danych, prawa
do przenoszenia danych, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
o prawie wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  (RODO).  Dane  będą
przechowywane przez  okres  niezbędny do realizacji  udziału  w zawodach,  do  momentu  wycofania  zgody na
przetwarzanie dany 
- Każdy Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach promocyjnych, informacyjnych
lub  marketingowych  związanych  z  zawodami,  w  tym  w  relacjach  z  zawodów  zamieszczonych  na  stronie
internetowej czy w innych mediach. Do takich miejsc publikacji w szczególności zaliczamy TV, prasę, media
społecznościowe tj: Facebook i Instagram. W przypadku braku udzielenia zgody przez Uczestnika na publikację
wizerunku należy zgłosić takie stanowisko pisemnie przed rozpoczęciem zawodów. 

Rodzic/pełno prawny opiekun/uczestnik oświadcza, że jego dziecko oraz dorosły uczestni jest zdrowy i nikt z rodziny i
bliskich osób, z którymi ma kontakt nie przebywa na kwarantannie związanej z zachorowaniem na COVID- 19. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y zagrożenia dla zdrowia i możliwości zarażenia się 
mojego dziecka w trakcie zajęć   organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie w   
okresie pandemii COVID-19.
- wszyscy uczestnicy oraz ich rodzice/pełnoprawni opiekunowie znają regulamin obiektów GCKiS w
Żarowie i je akceptują
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