
 

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ AMATORSKICH DRUŻYN MIESZANYCH 
O PUCHAR STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO 

REGULAMIN 
 

I. CEL IMPREZY:  

 1. Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku lokalnym. 

 2. Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców powiatu. 

 3. Integracja społeczna. 

 4. Rywalizacja w duchu fair play. 

 

II. ORGANIZATOR: Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie. 

III. MIEJSCE I TERMIN: 

• Hala Sportowa POSIR w Pszczynie, ul. Zamenhofa 5a . 

• 8 października 2022 r. /sobota/ 09:00 – 16:00. Zbiórka drużyn o godz. 8:30; 

 

IV. ZGŁOSZENIA: 

1. Zgłoszenia przyjmowane są na adres: sport@posir.pszczyna.pl z dopiskiem „Turniej siatkówki”, do 2 
października 2022. Dodatkowe można uzyskać pod nr. tel.: 505 538 775 (osoba do kontaktu: Mariusz 
Błaszczyk) 

 

V.  UCZESTNICY: 

1. W turnieju wezmą udział drużyny, które zgłoszą chęć udziału w zawodach oraz uregulują wpisowe w 
kwocie 150,00 zł (na konto POSIR w Pszczynie – BS 26 8448 0004 0030 9145 2000 0001 - w tytule 
przelewu prosimy o podanie nazwy zespołu) do 2 października 2022. 

2. W turnieju uczestniczyć mogą zawodnicy i zawodniczki, którzy nie są zgłoszeni do rozgrywek PZPS/ 
ŚZPS. Zawodnicy muszą być mieszkańcami powiatu pszczyńskiego. W każdym zespole, dopuszcza się 
możliwość zgłoszenia jednego zawodnika spoza terenu powiatu pszczyńskiego 

3. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 12 zespołów, a minimalna ilość potrzebna do rozegrania 
turnieju to 4 drużyny. 

4. O kolejności zgłoszeń decyduje termin wpływu wpisowego na konto POSIR w Pszczynie. 

5. Zespoły mogą liczyć maksymalnie 10 osób ( min. 6 zawodników na boisku + ew. max 4 rezerwowych). 

6. W każdym zespole podczas meczu na placu gry musi przebywać minimum jedna zawodniczka. 

7. Zawodników obowiązuje strój sportowy w jednakowej / zbliżonej kolorystyce oraz obuwie halowe. 

8. W turnieju mogą brać udział zawodnicy nie posiadający przeciwskazań zdrowotnych do czynnego 
uprawiania sportu. 

9. Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność. 

10. Stwierdzenie nieprawidłowości w zgłoszeniu powoduje dyskwalifikację drużyny. 

 

VI. ROZGRYWKI: 

1. Mecze odbywać się będą zgodnie z przepisami PZPS. 

2. Mecze prowadzić będą sędziowie WZPS. 

3. Mecze rozgrywane będą na trzech boiskach. 

4. Przed przystąpieniem do turnieju odbędzie się losowanie grup meczowych. 

5. System rozgrywek uzależniony będzie od liczby zgłoszonych zespołów. 

6. Punktacja w meczach grupowych: 

• Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt., 

• Za przegraną drużyna otrzymuje 1 pkt., 

• Za walkower drużyna otrzymuje 0 pkt., 
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• O kolejności w tabeli decyduje ilość zdobytych punktów. 

7. W przypadku równej ilości punktów o kolejności decydują kolejno : lepszy stosunek setów, lepszy 
stosunek małych punktów, bezpośredni wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami. 

8. Aby mecz mógł się rozpocząć, na boisku musi znajdować się 6 zawodników z danej drużyny – w innym 
przypadku zespół przegrywa mecz walkowerem. 

9. Zespołowi przysługuje jedna 30 – sekundowa przerwa na odpoczynek w każdym secie. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za udział w turnieju osób chorych i 
wynikające z tego powodu wypadki oraz za skutki tych wypadków w czasie gry, na czas turnieju w 
zakresie ubezpieczenia NNW uczestnicy turnieju ubezpieczają się sami. 

2. Turniej odbędzie się zgodnie z obowiązującymi na dzień zawodów wytycznymi zawartymi w 
rozporządzeniach Rady Ministrów dotyczących sytuacji pandemicznej na terenie Polski, a zawodnicy 
będą musieli przestrzegać reżimu sanitarnego związanego z epidemią COVID – 19. 

3. W sprawach spornych i nie ujętych w Regulaminie imprezy ostateczne decyzje podejmuje Organizator.  

 
 

Klauzula informacyjna RODO – dane osobowe 
Informujemy, że: 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie z siedzibą w 43-200 
Pszczyna, ul. Zamenhofa 5a. Kontakt - tel: 32 2105500, e-mail: hala@posir.pszczyna.pl.  
 
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych drogą mailową na adres: iodpusz@wp.pl.  
 
3. Celem zbierania danych jest udział w Turnieju Piłki Siatkowej Amatorskich Drużyn Mieszanych o Puchar Starosty 
Pszczyńskiego. Podstawa prawna przetwarzania danych to art.6 ust.1 lit. a RODO.  
 
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a 
także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  
 
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne celem wzięcia udziału w Turnieju Piłki Siatkowej Amatorskich Drużyn  
Mieszanych o Puchar Starosty Pszczyńskiego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w turnieju.  
 
6. Pani/Pana dane identyfikacyjne oraz wizerunek będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie 
niezbędnym w celu właściwej organizacji, zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom turnieju oraz w celu udokumentowania 
przebiegu imprezy (zdjęcia, filmy).  
 
7. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.  
 
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  
 
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.  
 
10. Dane osobowe identyfikacyjne (imię i nazwisko, rok urodzenia) będą przetwarzane przez okres 5 lat, natomiast 
wizerunek przez okres funkcjonowania strony internetowej administratora. 


