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Regulamin  
Otwartego Turnieju Tenisa Ziemnego  

o Puchar Starosty Wodzisławskiego - 2016 
 

I. Informacje ogólne 

1. Organizatorem „Otwartego Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty 

Wodzisławskiego” (zwanego dalej "Turniejem”) jest Powiat Wodzisławski,  

ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski (zwany dalej „Organizatorem”). 

2. Miejsce: Korty Tenisowe „La Mirage”, ul. 1 Maja 18, 44-348 Skrzyszów (gmina Godów). 

3. Termin turnieju: 20.08.2016 r. (w przypadku większej ilości uczestników również– 

21.08.2016r.) 

Rozpoczęcie: godz. 9.00.  

GRUPA I: rejestracja uczestników: godz. 8.30 – 09.00. 

GRUPA II: termin i godziny rozegrania turnieju podane zostaną po zamknięciu listy 

zgłoszeń na stronie internetowej www.powiatwodzislawski.pl w dniu 18.08.2016 r. 

 
II. Cele imprezy 

1. Popularyzacja tenisa ziemnego wśród mieszkańców powiatu wodzisławskiego. 
2. Integracja miłośników tenisa ziemnego z terenu powiatu wodzisławskiego oraz spoza 

jego granic. 
3. Promocja zdrowego stylu życia. 

 
III. Warunki uczestnictwa 

1. Udział w turnieju jest nieodpłatny i dobrowolny. Uczestnicy biorą w nich udział  

na własną odpowiedzialność i ponoszą związane z tym ryzyko. 

2. Zgłoszenia udziału w turnieju należy dokonywać: 

a) osobiście – korty „La Mirage” w Skrzyszowie u p. Edwarda Kruczka, 
b) telefonicznie – pod numerami tel. (32) 412-09-49 (w godzinach pracy Starostwa 

Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim) bądź pod nr tel. 665-665-650. 
3. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 17.08.2016 r. 

4. Zgłoszenia po terminie wymienionym w pkt 3 regulaminu będą możliwe wyłącznie  

za zgodą Organizatora i w razie niewyczerpania limitu zgłoszeń. 

5. Organizator ma prawo do ograniczenia liczby startujących w turnieju i wcześniejszego 

zakończenia zapisów w przypadku osiągnięcia pułapu odpowiednio wysokiej liczby 

zgłoszeń. O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. 

6. W turnieju mogą startować osoby niepełnoletnie od 14 roku życia.  

7. Warunkiem dopuszczenia do udziału w turnieju osób niepełnoletnich jest zgoda rodziców 

lub opiekunów prawnych (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

8. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest nieposiadanie przeciwwskazań zdrowotnych  

do udziału w turnieju.  

9. Zgłoszenie udziału w turniej oraz wpisanie się na listę zawodników w Biurze Zawodów 

jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu. 

http://www.powiatwodzislawski.pl/
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10. Startujący zawodnicy zobowiązani są posiadać przy sobie dowód osobisty  

(lub w przypadku osób niepełnoletnich inny dokument ze zdjęciem) w celu 

potwierdzenia tożsamości. 

11. Zawodnicy zobowiązani są posiadać odpowiedni strój i obuwie właściwe do gry na korcie 

ziemnym.  

12. W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy są lub byli kiedykolwiek 

sklasyfikowani na listach PZT/ITF/ATP/WTA. 

13. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku  

w przekazach telewizyjnych i multimedialnych, Internecie oraz w postaci fotografii  

lub innego materialnego nośnika wizerunku na potrzeby organizacji niniejszego turnieju 

oraz w celach zgodnych z działalnością prowadzoną przez Organizatora na podstawie 

przepisu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tj. Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). W przypadku osób 

niepełnoletnich stosowną zgodę wyrażają rodzice lub opiekunowie prawni. 

14. W przypadku braku zgody na wykorzystanie swojego wizerunku, w przekazach  

o których mowa ww. pkt, uczestnik składa Organizatorowi osobne oświadczenie. 

Jednocześnie Organizator informuje, że zgodnie z przepisem art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwolenia nie wymaga 

rozpowszechnienie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak 

zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. W przypadku osób niepełnoletnich  

oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny. 

15. Każdy uczestnik turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

i celów organizacji turnieju (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych 

osobowych  t.j. Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1182 z późn. zm.).  W przypadku osób niepełnoletnich 

stosowną zgodę wyrażają rodzice lub opiekunowie prawni. 

 
IV.  Warunki rozgrywania turnieju 

1. Turniej zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach gry pojedynczej OPEN: 

a) Grupa I – mężczyźni – wiek od 17 lat, 

b) Grupa II – kobiety – wiek od 14 lat oraz mężczyźni  - wiek od 14 do 16 lat.  

Przyjmuje się, że zawodnik osiągnął wymagany wiek, jeśli osiągnie ten wiek w danym 

roku kalendarzowym. 

2. Aby rozegrać turniej w grupie I do udziału w zawodach zgłoszonych musi być minimum 

16 zawodników, natomiast w grupie II minimum 8 zawodników. 

3. Szczegółowy system rozgrywek zostanie ustalony po zamknięciu listy startowej. 

4. W przypadku zgłoszenia się większej liczby zawodników w poszczególnych grupach, 

turniej zostanie przeprowadzony w dniach 20-21.08.2016 r. 

5. We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek decyduje sędzia główny  
oraz Organizator zawodów. 

V. Nagrody 

W każdej kategorii za zajęcie miejsc I-IV zawodnicy otrzymają statuetki/puchary oraz 

nagrody rzeczowe. 
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VI. Dyskwalifikacja zawodnika 

1. Za naruszanie zapisów niniejszego regulaminu i niestosowne zachowanie zawodnika 

skutkować mogą wykluczeniem z zawodów. 

2. Zawodnik, który swoim zachowaniem powoduje jakiekolwiek zagrożenie dla uczestników 

turnieju zostanie zdyskwalifikowany. 

 

VII. Postanowienia końcowe: 

1. Każdy z uczestników odpowiada za odpowiednie przygotowanie do udziału  

w turnieju. 

2. Przyjazd i odjazd uczestników turnieju odbywa się we własnym zakresie i na własną 

odpowiedzialność. Uczestnikom turnieju nie przysługuje ze strony Organizatora zwrot 

jakichkolwiek kosztów związanych z udziałem w turnieju.  

3. Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju od następstw nieszczęśliwych 

wypadków (ubezpieczenie NW). 

4. Organizator nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi zawodnikami. Opiekę  

nad niepełnoletnimi uczestnikami w trakcie trwania turnieju sprawują ich rodzice  

lub  opiekunowie prawni albo inne umocowane przez nich do tego osoby. 

5. Organizator zapewnia piłki do rozgrywania meczów, opiekę medyczną, a także 
poczęstunek dla każdego uczestnika turnieju.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez uczestników 

turnieju wyrządzone osobom trzecim lub innym uczestnikom turnieju ani też za szkody 

poniesione przez uczestników turnieju wywołane przez osoby trzecie lub będące 

skutkiem okoliczności niezależnych od Organizatora. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione uczestnikom 

turnieju, jak również za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie  

lub po zakończeniu turnieju. 

8. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania, przerwania oraz przełożenia turnieju  

na inny termin z powodu wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

działania siły wyższej, ogłoszenia żałoby narodowej, stanu klęski żywiołowej lub stanu 

wojennego. 

9. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora, który  

ma również wyłączne prawo do podejmowania decyzji dot. zmian regulaminu oraz 

kwestii w nim nie ujętych.  

10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (32) 412-09-49 (w godzinach 

pracy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim) lub pod numerem telefonu  

665-665-650. 

  

          ZATWIERDZAM 

 

 

………………………………………. 

 

 


