REGULAMIN
I. ORGANIZATORZY
1) Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego;
2) Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Oleśnie;
3) Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych Gminy Mędrzechów.
II. CEL
wyrabianie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego oraz systematycznego uprawiania sportu;
wzbogacenie oferty sportowej regionu;
integracja sportowa środowisk samorządowych;
prezentacja dobrych praktyk w zakresie rozwiązań systemowych w obszarze sportu w gminach,
powiatach i województwie;
5) popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców województwa małopolskiego, w tym wśród
samorządowców i parlamentarzystów;
6) uczczenie „na sportowo” 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
1)
2)
3)
4)

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami Turnieju mogą być:
1) wojewoda, marszałkowie, starostowie, wójtowie, burmistrzowie i ich zastępcy;
2) radni sejmiku wojewódzkiego, radni powiatów i gmin;
3) parlamentarzyści z województwa małopolskiego;
4) w Turnieju mogą wziąć udział również zaproszeni przez Organizatorów goście.
2. Do udziału w Turnieju można zgłosić maksymalnie 6 zawodników reprezentujących daną JST tj. gminę,
powiat czy województwo.
3. Liczba uczestników Turnieju jest ograniczona (max. 60 osób). O udziale w Turnieju decyduje kolejność
zgłoszeń.
4. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia większej, niż określona w ustępie 2, liczby zawodników
reprezentujących daną JST po uzyskaniu zgody Organizatorów.
5. Uczestnik Turnieju zobowiązany jest do posiadania własnego sprzętu (własnej rakietki), stroju oraz
obuwia sportowego.
6. Uczestnicy nie ponoszą opłat za udział w Turnieju.

IV. ZGŁOSZENIA
1.
Podpisaną kartę zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, należy
przesłać w terminie do 27 października 2021 r.:
1) na adres: Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, ul. Berka Joselewicza 5,
33-200 Dąbrowa Tarnowska;
2) faxem na numer 14/642 22 29;
3) czytelny skan lub zdjęcie podpisanego zgłoszenia można również przesłać na adres
e-mail: sspd2011@interia.pl
2.
W przypadku, gdy wcześniej zgłoszony zawodnik/ zawodniczka wycofa się z rozgrywek,
Organizatorzy proszą o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu na numer telefonu 14/642-24-31 wewn. 243
lub 242 lub na adres e-mail: sspd2011@interia.pl
V. TERMIN I MIEJSCE
Turniej tenisa stołowego dla samorządowców i parlamentarzystów „Złota Rakietka Małopolski” odbędzie
się w dniu 13 listopada 2021 roku (sobota) w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Oleśnie
(ul. Szkolna 5, 33-210 Olesno).
Godz. 9:15 - rejestracja zawodników;
Godz. 10:00 - przeprowadzenie losowania w poszczególnych kategoriach, ustalenie systemu rozgrywek;
Godz. 10:15 - uroczyste otwarcie i rozpoczęcie Turnieju.
VI. SYSTEM ROZGRYWEK
1.

Turniej rozegrany zostanie w podziale na 3 kategorie:
1) Kategoria LEADER – w której rywalizować będą parlamentarzyści, wojewoda, marszałkowie,
starostowie, burmistrzowie, wójtowie i ich zastępcy (mężczyźni);
2) Kategoria RADNI – w której rywalizować będą radni sejmiku wojewódzkiego, radni powiatowi
i gminni (mężczyźni);
3) Kategoria OPEN – w której rywalizować będą posłanki, przedstawicielki samorządu województwa,
samorządów powiatowych i gminnych (kobiety).
2. Turniej zostanie przeprowadzony na zasadach ogólnych PZTS.
3. Organizatorzy dopuszczają możliwość zmiany ww. kategorii rozgrywek i modyfikacji opisanych
w niniejszym regulaminie zasad w zależności od liczby zgłoszonych do Turnieju uczestników.
4. System rozgrywek zostanie ustalony przez Organizatorów oraz podany uczestnikom na odprawie
technicznej połączonej z losowaniem, która odbędzie się na chwilę przed rozpoczęciem Turnieju.
VII. NAGRODY
Laureaci I, II i III miejsca w każdej kategorii otrzymają statuetki oraz upominki rzeczowe. Pozostali
zawodnicy biorący udział w Turnieju otrzymają pamiątkowe medale.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Organizatorzy informują, że wydarzenie zostanie udokumentowane (materiał fotograficzny
i filmowy) w celach informacyjnych, marketingowych, promocyjnych, reklamowych. Udział
w wydarzeniu jest równoważny z wyrażeniem zgody na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku oraz
zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia 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) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016).
2. Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę i wielokrotne powielanie wykonanych zdjęć / materiału filmowego,
korzystanie i rozporządzanie zdjęciami/ materiałem filmowym (w szczególności: wykorzystanie zdjęć,
utrwalenie i zwielokrotniony druk w publikacjach, prezentacjach, folderach, na stronach internetowych
Organizatorów czyli na stronach internetowych członków Stowarzyszenia Samorządów Powiatu
Dąbrowskiego będącego głównym organizatorem wydarzenia (tj. na stronach internetowych samorządów
gminnych i samorządu powiatu dąbrowskiego) oraz stronach UKS przy SP w Oleśnie i LZS Gminy
Mędrzechów oraz ich fan page’u, w publikacjach wydawanych przez Organizatorów, a także
w publikacjach i serwisach Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22,
31-156 Kraków (będącego podmiotem współfinansującym wydarzenie), w mediach sprawujących
patronat medialny nad przedsięwzięciem i współpracujących z Organizatorami, na kanale You Tube.
Organizatorzy mogą korzystać z takiego utrwalenia lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego
wizerunek uczestnika lub innej osoby przebywającej na terenie wydarzenia oraz podania imion i nazwisk
uczestników Turnieju oraz sprawowanych funkcji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez
konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji.
3. Zgłoszenie uczestnictwa w Turnieju oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię,
nazwisko, sprawowana funkcja, adres e-mail) oraz wizerunku w celu realizacji zadania oraz do celów
informacyjnych, marketingowych, promocyjnych, reklamowych.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zawodnicy podczas zgłaszania się w sekretariacie zawodów zobowiązani są do okazania dowodu
osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby.
2. Organizatorzy będą przed i w trakcie imprezy potwierdzać sprawowanie przez zawodników mandatu
radnego lub innej pełnionej funkcji wynikającej z Regulaminu. W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości zawodnik/ zawodniczka zostanie zdyskwalifikowany/ -na.
3. W wydarzeniu mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe tj. nie przejawiające niepokojących objawów,
sugerujących zakażenie koronawirusem oraz nie przebywające na kwarantannie i nie objęte nadzorem
epidemiologicznym.
4. Wszyscy uczestnicy Turnieju są zobowiązani złożyć oświadczenie wymagane w związku
z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożenia COVID – 19, na podstawie
Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa
SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
5. Zawodnicy we własnym zakresie dokonują ubezpieczenia oraz organizują transport na miejsce
Turnieju.
6. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Turnieju poczęstunek (kawa, herbata, ciasto, gorące danie).
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej, ubezpieczeniowej za ewentualne kontuzje,
obrażenia i wypadki powstałe w trakcie Turnieju oraz ich skutki. Zawodnik startuje na własną
odpowiedzialność.
8. Organizatorzy zapewniają wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry (opatrzenie
otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran - plaster, bandaż).
9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni, jak
również za ewentualne straty materialne uczestników poniesione podczas trwania Turnieju.
10. Zgłoszenie do Turnieju oznacza, iż uczestnicy Turnieju akceptują wszystkie postanowienia niniejszego
Regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania.
11. Sprawy sporne lub nie ujęte w Regulaminie rozstrzygać będzie sędzia główny zawodów lub
bezpośrednio Organizatorzy imprezy.
12. Szczegółowe informacje na temat Turnieju można uzyskać pod numerem telefonu
14/642-24-31 wewn. 243 lub pisząc na adres e-mail: sspd2011@interia.pl
1.

Patronat Honorowy:
Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego

Projekt zrealizowano
przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego

Załącznik nr 1 do regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
W TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO
SAMORZĄDOWCÓW I PARLAMENTARZYSTÓW

„ZŁOTA RAKIETKA MAŁOPOLSKI”,
który rozegrany zostanie w dniu 13.11.2021 r. w Oleśnie
w ramach zadania
pn. Małopolska „na sportowo” świętuje ważne rocznice

1 Imię i nazwisko uczestnika Turnieju
2 Pełniona funkcja/ zajmowane stanowisko
(np. Poseł na Sejm RP, Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego, Starosta Myślenicki,
Radny Gminy Olesno, Radny Rady Powiatu
Krakowskiego, Zastępca Burmistrza Nowego
Targu, itp…)
3 Adres e-mail do kontaktu

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem Turnieju tenisa stołowego samorządowców
i parlamentarzystów „Złota Rakietka Małopolski” oraz że akceptuję wszystkie jego postanowienia.

…………………………

……………………………….

Miejscowość i data

Czytelny podpis uczestnika

Podpisane zgłoszenie należy przesłać w terminie do 27 października 2021 r.:
- na adres: Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa
Tarnowska,
- lub przesłać faxem – na numer 14/642 22 29,
- czytelny skan lub zdjęcie podpisanego zgłoszenia można również przesłać na adres
e-mail: sspd2011@interia.pl
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