
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
 Turniej Deblowego Tenisa Ziemnego Puchar Burmistrza Miasta Żarów

ŻARÓW, 06.06.2021 r. 

1. TERMIN I MIEJSCE
- 06.06.2021 r. (niedziela) – Korty Tenisowe Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
- rozpoczęcie turnieju godz. 10.00, zapisy do godz. 9.45

2. ORGANIZATOR: 
- Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

3. CEL
- popularyzacja tenisa ziemnego.

4. UCZESTNICTWO / KATEGORIE
- turniej otwarty dla wszystkich 

5. NAGRODY:
- dla pierwszych trzech deblów dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe.

6. SPRAWY FINANSOWE / NAGRODY
- koszty organizacyjne turnieju ponoszą organizatorzy
- organizator uczestnikom zawodów zapewnia zimne napoje

7. INNE
- system rozgrywek uzależniony od ilości startujących zespołów
- przed rozpoczęciem zawodów każdy z uczestników zobligowany jest do wypełnienia 
formularza zgłoszeniowego i dostarczenia do organizatora
- organizator nie zapewnia opieki medycznej
- wszyscy uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie
- zgłoszenie do zawodów 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.

WSZYSCY  UCZESTNICY  ZOBLIGOWANI  SĄ  DO  PRZESTRZEGANIA  ZASAD

EPIDEMIOLOGICZNYCH ZGODNYCH Z WYTYCZNYMI KANCELARII PREMIERA

RADY  MINISTRÓW  I  MINISTERSTWA  KULTURY,  DZIEDZICTWA

NARODOWEGO I SPORTU. 

 


