
IV OTWARTE  MISTRZOSTWA  JAWORZNA W BADMINTONIE 
IM. MIROSŁAWA CIOŁCZYKA

REGULAMIN

Niniejszy regulamin stanowi Umowę, w której stronami są Organizator oraz osoba zgłaszająca
chęć udziału w imprezie lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestnik.

Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy.

1. Organizator:  Klub Sportowy „WOLANT”

2. Współorganizatorzy:   Miejskie Centrum  Kultury  i  Sportu w Jaworznie

                                           Urząd Miejski w Jaworznie

3. Patronat Honorowy:  Prezydent Miasta Jaworzna 

4. Cel:
 uczczenie pamięci wieloletniego dyrektora MCKiS Jaworzno – Mirosława Ciołczyka,
 promocja i popularyzacja badmintona w Jaworznie,
 integracja sympatyków badmintona,
 wyłonienie Mistrzów Jaworzna na rok 2019,
 wzbudzanie i rozwijanie potrzeby racjonalnej troski o własne zdrowie i sprawność fizyczną,
 rozwijanie potrzeby aktywnego uczestnictwa w życiu sportowym.

5. Termin i harmonogram zawodów: 11   maja 2019 r.  

 godz. 9.00  – rozpoczęcie gier, 
 godz. 10.30 – uroczyste otwarcie Mistrzostw,
 godz. 10.50 – ciąg dalszy gier.

6. Miejsce zawodów: Hala Sportowa MCKiS, ul. Inwalidów Wojennych 18 w Jaworznie

7. Kategorie wiekowe :

 Singiel mężczyzn – Open
 Singiel mężczyzn – Amator
 Singiel mężczyzn – For Fun
 Singiel kobiet – Open
 Singiel kobiet – For Fun
 Debel mężczyzn - Open
 Debel kobiet - Open
 Mixt – Open
 Gra podwójna – Amator

 Singiel mężczyzn - nauczyciel/samorządowiec
 Singiel kobiet – nauczyciel/samorządowiec
 Gra podwójna – nauczyciel/samorządowiec

 Singiel chłopców – U11, U13, U15
 Singiel dziewcząt – U11, U13, U15

KAŻDY  UCZESTNIK  MOŻE GRAĆ  W DWÓCH  GRACH!



8. System rozgrywek :
 System  rozgrywek  grupowo-pucharowy  w  grach  pojedynczych  oraz  w  grach  podwójnych

(minimalna ilość uczestników w danej kategorii wynosi 3 osoby/pary).
 Gry prowadzone będą na  7 kortach. Single i deble rozgrywane będą do dwóch wygranych

setów (punktacja zostanie ustalona bezpośrednio przed zawodami, będzie uzależniona od ilości
zgłoszonych zawodników).

9. Warunki uczestnictwa:
 W IV Otwartych Mistrzostwach Jaworzna im. Mirosława Ciołczyka mogą brać udział wszyscy

sympatycy  badmintona.  Pracownicy  oświaty,  chcący  wziąć  udział  w  kategorii
nauczyciel/samorządowiec, nie muszą obecnie praktykować zawodu.

 Każdy  pełnoletni  uczestnik  imprezy  startuje  w  zawodach  na  własną  odpowiedzialność,
co potwierdza własnoręcznym podpisem w biurze zawodów.
W przypadku niepełnoletnich uczestników wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udział
w zawodach na piśmie – wzór oświadczenia stanowi załącznik do regulaminu.

 Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym
i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń
ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.

 Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem
o starcie w imprezie  na własną odpowiedzialność.  Przekazanie Organizatorowi podpisanego
oświadczenia  oznacza,  że  uczestnik  rozważył  i  ocenił  charakter,  zakres  i  stopień  ryzyka
wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i  dobrowolnie zdecydował się  podjąć to  ryzyko
startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 Zgłoszenia do zawodów - do wszystkich gier - przyjmowane będą od 6 kwietnia do 9 maja,
do  godz.12.00, za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  na  adres:
robert.borszcz@bigserwis.pl,
w zgłoszeniu należy podać:
◦ imię i nazwisko,
◦ rodzaj gier, w których bierze się udział - singiel/debel/mixt (podanie danych partnera/ki),

jeżeli zawodnik/czka nie ma partnera/ki do gry podwójnej, a chciałaby zagrać drugą
grę w Mistrzostwach –  należy o tym poinformować w zgłoszeniu sędziego głównego,
poprzez dodanie dopisku” Szukam Partnera do gry debel/mixt”.

 Posiadanie sprzętu sportowego do badmintona - strój, obuwie, rakieta do badmintona.
 Uiszczenie wpisowego w kwocie 20 zł za jedną grę oraz 10 zł za drugą grę od zawodnika/czki.

10. Nagrody:   
 Dyplomy i Medale - miejsca I-III 
 Nagrody rzeczowe firmy VICTOR (pula nagród 3 tyś zł ) oraz nagrody niespodzianki

11. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie zawodów:         
 Dariusz Opatrzyk  tel. 889-447-555 - organizator
 Robert Borszcz tel. 601-412-451 – sędzia zawodów

12. Postanowienia końcowe:
 W  trakcie  trwania  imprezy  będzie  zbierany  materiał  prasowy  wraz  z  wizerunkiem.

Zgodnie z  Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r.  prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz.  24
w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz.
1000 utrwalanie i  dalsze  przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się  będzie bez
zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.



 Rodzaj  lotek  jest  ustalany  przez  zawodników  przed  rozpoczęciem  meczu.  W  razie  braku
porozumienia  pierwszeństwo  ma  lotka  piórowa.  Kolejność  lotek  według  rankingu  PZBad.
Organizator zapewnia lotki nylonowe.

 W sprawach spornych, nie ujętych w niniejszym komunikacie, decyduje organizator lub/i sędzia
zawodów.

 Podczas turnieju dostępne będzie stoisko ze sprzętem do badmintona firmy Victor oraz serwis
rakiet .

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
13. Ochrona danych osobowych
W związku z wejściem w życie 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 Administratorem danych osobowych jest  Klub Sportowy „Wolant”  (43-600 Jaworzno)  przy
ulicy Krzywej 9/22, tel: 32 889 447 555, e-mail: uks.wolant@wp.pl.

 Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować
będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.

 Dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  prawidłowej  organizacji  imprezy,  zapewnienia
bezpieczeństwa  oraz  wyłonienia  zwycięzcy/laureatów,  czyli  prawidłowej  realizacji  umowy,
w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b 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.

 Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz
sędzia główny.

 Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  rozliczenia  zawodów
i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku
kalendarzowego, w którym dane zostały pozyskane. 

 Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie
z obowiązującym prawem.



………………………………………………………………....
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że będąc opiekunem prawnym osoby nieletniej: ……………………….……………………………
zezwalam jej na start w imprezie pn.  IV Otwarte  Mistrzostwa  Jaworzna w Badmintonie im. Mirosława
Ciołczyka, która odbędzie się 11 maja 2019 r., a której organizatorem jest Klub Sportowy Wolant.

Oświadczam też, że zdaje sobie sprawę z tego, że udział w imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga
za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych,
w tym śmierci. Jednocześnie zwalniam organizatora – Klub Sportowy Wolant - z odpowiedzialności za życie
i zdrowie ww. osoby nieletniej w czasie trwania imprezy oraz ze skutków związanych z wysiłkiem podczas oraz
po zawodach.

Oświadczam ponadto,  że  zapoznałem/am się  z  regulaminem ww.  imprezy,  akceptuje  wszystkie  jego zapisy
i udzielam wymaganych w nim zgód w imieniu ww. osoby nieletniej. Biorąc na siebie pełną odpowiedzialność
za ww. osobę nieletnią, dopilnuję aby przestrzegała ona zasad zawartych w regulaminie.

………………......…………..........……………………………………….. ………………......…………..........………………………………………..
 (imię i nazwisko nieletniego) (dokładny adres zamieszkania)

………………......…………..........………………………………………..
 (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

………………......…………..........………………………………………..
 (podpis rodzica/opiekuna prawnego)


