
Regulamin Turnieju Tenisa Ziemnego 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Organizatorem Turnieju Tenisa Ziemnego w Chobieni jest Chobieński Ośrodek Kultury oraz Lubińskie Centrum Tenisowe Top Tenis. 

2. Celem Turnieju jest propagowanie i rozwój tenisa ziemnego wśród mieszkańców Gminy Rudna. 

3. Turniej skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Rudna oraz zawodników Lubińskiego Centrum 

Tenisowego Top Tenis. 

4. Zapisy do turnieju prowadzone będą w Chobieńskim Ośrodku Kultury, Top Tenisie lub pod numerem telefonu 607 252 830. Termin 

zapisów upływa w dniu zawodów. 

5. Kategorie turnieju uzależnione od wieku zawodnika: 

 a/ kat. niebieska – 5-6 lat 

 b/ kat. czerwona – 6-8 lat 

 c/ kat. żółta/dorośli – 11lat i więcej 

6. Wpisowe turniejowe należy wpłacić przed rozpoczęcia rozrywek danej kategorii. 

7. Sposób prowadzenia rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszonych zawodników w danej kategorii wiekowej, a o 

przynależności do danej kategorii decyduje sędzia główny zawodów. 

8. Turniej zostanie rozegrany w następujących kategoriach: 

 a/ kat. niebieska – chłopcy razem z dziewczętami 

 b/ kat. czerwona – chłopcy razem z dziewczętami 

 c/ kat. żółta / dorośli – kobiety i młodzież powyżej 11 roku życia w grupach mieszanych 

9. Organizatorzy przewidują nagrody dla zawodników, którzy zajmą miejsca 1-4 w danej kategorii wiekowej w postaci pucharów, 

dyplomów oraz nagród rzeczowych. 

10. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko oraz odpowiedzialność. 

11. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyzje podejmuje główny sędzia turnieju. 

12. Zawody będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami PZT. 

ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU: 

1. W turnieju mogą brać udział chętni zawodnicy z terenu Gminy Rudna oraz z Lubińskiego Centrum Tenisowego TOP TENIS, którzy 

zgłosili swój udział na karcie zgłoszenia przed rozpoczęciem turnieju i zostali wpisani na listę startową zgodnie z postanowieniami 

niniejszego regulaminu. 

2. Zawodnik zgłaszający swój udział w imprezie wypełniają kartę zgłoszenia, które są dostępne na stronie internetowej www.chok-

chobienia.pl oraz w siedzibie organizatorów turnieju (CHOK/TOP TENIS). 

3. Karty zgłoszenia wraz z wpisowym należy dostarczyć organizatorom najpóźniej przed rozpoczęciem turnieju. 

4. Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który przekazał wypełnioną kartę zgłoszenia oraz dokonał opłaty wpisowej. 

5. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika, a w przypadku rezygnacji z turnieju wniesiona opłata 

startowa nie podlega zwrotowi. 

6. Zgłoszenia zawodników nieletnich powinny być podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna. 

7. Do turnieju będą dopuszczeni zawodnicy, którzy własnoręcznie podpiszą oświadczenie o zdolności do udziału w turnieju wg wzoru 

ustalonego przez organizatorów. 

8. Zawodnicy biorą udział w turnieju z własną rakietą. 

ZASADY FINANSOWANIA: 

1. Koszty związane z przeprowadzenia imprezy pokrywają organizatorzy. 

2. Uczestnicy wyścigu wpłacają u organizatora opłatę startową w wysokości: 

 - 10zł – zawodnicy z terenu Gminy Rudna 

http://www.chok-chobienia.pl/
http://www.chok-chobienia.pl/


 - 20zł – zawodnicy spoza terenu Gminy Rudna 

3. Zawodnicy na miejsce turnieju docierają na własny koszt lub organizacji delegującej. 

NAGRODY: 

1. Dla 3 najlepszych zawodników przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe, puchary oraz dyplomy. Dla 4 miejsca przewidziany 

jest dyplom oraz nagroda rzeczowa. 

2. Po turnieju nastąpi udekorowanie zawodników 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Turniej może zostać odwołany i przesunięty na inny termin ze względu na pogodę. 

2. Zawodnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas całego turnieju. 

3. W przypadku wątpliwości dot. wieku zawodnika organizator ma prawo wglądu do dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. 

4. Organizatorzy zapewniają poczęstunek w trakcie trwania turnieju. 

5. Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy. 

6. Sprzeciwy rozstrzyga sędzia główny. Decyzja sędziego jest nieodwołalna. 

7. Wszyscy uczestnicy turnieju biorą udział na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do 

organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania w materiałach reklamowych turnieju zdjęć wykonanych podczas turnieju. 

9. Regulamin może ulec zmianie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. 

RODO: 

*Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach wynikających z 
regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018r., poz.1986 z późn. 
zm. 
*Uczestnik  konkursu wyraża zgodę na zamieszczenie przez Chobieński Ośrodek Kultury wizerunku  swojego /dziecka  biorącego 
udział w konkursie, w celu promocji wydarzenia i podania do wiadomości publicznej wyników konkursu. 
* Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści 
danych swoich /dziecka, poprzez  poprawienie ich oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania powyższej zgody. 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), dalej RODO 

 
informuję, że: 
1. Administratorem danych osobowych będzie Chobieński Ośrodek Kultury. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 603 269 693, mail:  iodags@iodags.pl 
3. Dane osobowe moje/dziecka będą przetwarzane podczas całego cyklu imprez: festynów/ zajęć/ wycieczek/ konkursów/ turniej 
związanych z istnieniem Chobieńskiego Ośrodka Kultury na podstawie udzielonej zgody. 
4. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych CHOK. 
5. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom. 
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych/ do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania. 
7. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie miało wpływu na 
przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niepodanie, może skutkować brakiem możliwości udziału Państwa lub dziecka  w konkursie/ 
przeglądzie. 
 

DODATKOWYCH  INFORMACJI  DOTYCZĄCYCH  TURNIEJU  UDZIELAJĄ  PRACOWNICY 

CHOK: Nela Kujawska oraz TOP TENIS: Aleksander Zhyla 


