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REGULAMIN HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 
p.n. : Halowy Turniej Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn”  

o Puchar Wójta Gminy Bestwina luty 2022 rok.” 
 

1.  Organizator : Uczniowski Klub Sportowy The Best przy współpracy z Referatem Sportu i Promocji Urzędu Gminy  
                                  Bestwina 
2. Cel : popularyzacja piłki nożnej oraz zachęcenie do aktywnego wypoczynku. 
3. Miejsce : Hala Sportowa w Kaniowie ul. Batalionów Chłopskich 15. 

4. Termin :  17 luty 2022 / czwartek / - rozpoczęcie od godz. 1300   

5. Uczestnictwo : Turniej rozegrany zostanie w dwóch kategoriach wiekowych : 
-  młodszej (urodzeni w roku 2009 i młodsi)  
-  starszej (urodzeni w latach 2007-2008).  
W turnieju mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy gminy Bestwina. Zgłoszenia drużyn maksymalnie 

ośmioosobowych przyjmowane będą w dniu zawodów na pół godziny przed rozpoczęciem turnieju. Organizator 
przewidział limit zespołów : max. 8 drużyn. Uczestnictwo w turnieju nieodpłatne.  Zgłoszenie drużyn na formularzu 
stanowiącym /Załącznik nr 1/ 
6. Zasady rozgrywania turnieju : zostaną ogłoszone w dniu zawodów 
7. Nagrody : nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora. Organizator zapewnia napoje.  
8. Sędziowanie meczów : odbywać się będzie przez wyznaczonych sędziów.   
9. Postanowienia końcowe : 

9.1. W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy zgłoszeni na formularzu zgłoszeniowym przygotowanym 
przez Organizatora. / Załącznik nr 1 /   

9.2. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział zawodnika 
w Turnieju /Załącznik nr 2/.  

9.3. Każdy uczestnik biorący udział w Turnieju oraz rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika wyrażają zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (Urząd Gminy Bestwina) zawartych w formularzu zgłoszeniowym 
celem zgłoszenia do imprezy i podania wyników do ogólnej wiadomości (zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 t.j. ogólne przepisy o ochronie danych osobowych RODO) oraz innych zasadach turnieju / Załącznik nr 3 / . 
9.4. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania zdjęć zbiorczych z imprezy w celach marketingowych 

lub promocyjnych poprzez wykorzystanie ich w środkach masowego przekazu oraz na portalach społecznościowych. 
Wykorzystanie wizerunku zarejestrowanego na indywidualnych zdjęciach, nagraniach filmowych oraz w wywiadach przez 
Organizatora w celach marketingowych lub promocyjnych poprzez umieszczanie ich w środkach masowego przekazu 
oraz na portalach społecznościowych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika Turnieju i rodzica lub 
opiekuna prawnego Załącznik nr 4/.  

9.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych 
wypadków a także za rzeczy pozostawione na obiekcie. 

9.6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian ustaleń zawartych w niniejszym regulaminie. 
9.7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów również w dniu Turnieju.  
9.8. Każdy uczestnik biorący udział w Turnieju oraz rodzice lub opiekuni prawni winni zapoznać się z 

wprowadzonymi zasadami i ograniczeniami sanitarnymi obowiązujących w czasie trwania Turnieju w związku z epidemią 
covid-19 i je przestrzegać. /Załącznik nr 5 / oraz z klauzulą informacyjną rodo /Załącznik nr 6 / . 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  

Halowy Turniej Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn”  

o Puchar Wójta Gminy Bestwina luty 2022 rok.” 

 

 

Halowy Turniej Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn” 

o Puchar Wójta Gminy Bestwina luty 2022 rok.” 
 
 

Zgłoszenie zawodników  

Drużyna nazwa – ……………………………………………………………………...………………………..……………. 

Lp. Imię i nazwisko Miejscowość 

zamieszkania  

Wiek Klub/brak  Mail /tel. kontaktowy 

1 Kapitan drużyny     

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      
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Załącznik nr 2 do Regulaminu  

Halowy Turniej Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn”  

o Puchar Wójta Gminy Bestwina luty 2022 rok.” 

 

 

Zgoda rodziców/opiekunów 

 
 

Wyrażam/y zgodę na udział syna/córki .......................................................................... w Halowym Turnieju Piłki 

Nożnej „Dzikich Drużyn”  o Puchar Wójta Gminy Bestwina luty 2022. Jednocześnie oświadczam/y, że dziecko nie ma 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w/w Turnieju. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych 

zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. W razie decyzji lekarskiej o 

hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala. Oświadczam/y, że zapoznałam/em się z Regulaminem 

Turnieju i akceptuję go. 

  

 

 

….……………................................................................................. 
                  (telefon kontaktowy rodzica/opiekuna  ) 

 

 

….…………….............................................................................................. 
(data i czytelne podpisy rodziców/opiekunów zawodnika niepełnoletniego  ) 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu  

Halowy Turniej Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn”  

o Puchar Wójta Gminy Bestwina luty 2022 rok.” 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, wieku, adresu, adresu 
e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego w celu wzięcia udziału w Halowym Turnieju Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn”  o 
Puchar Wójta Gminy Bestwina luty 2022 rok  organizowanym przez Uczniowski Klub Sportowy The Best przy współpracy 
z Referatem Sportu i Promocji Urzędu Gminy Bestwina jako Administratora danych 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) oraz moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska w celu 
podania wyników do ogólnej wiadomości. 
 
Niniejszym oświadczam, że zgodę wyraziłam/em dobrowolnie oraz zostałam/em poinformowana/y,  
iż przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
• Oświadczam że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz o prawach mi przysługujących.  
 
• Oświadczam, że zapoznałam/em) się z wprowadzonymi zasadami i ograniczeniami sanitarnymi obowiązujących 
w czasie trwania Turnieju w związku z epidemią koronawirusa covid - 19. 
 
• Oświadczam, że podejmuję  na własną odpowiedzialność ryzyko związane ze startem w tym Turnieju. W związku 
z powyższym nie będę miała/miał żadnych roszczeń w stosunku do organizatora ww. Turnieju w razie wystąpienia 
jakiegokolwiek negatywnego następstwa udziału w zawodach, a w szczególności nieszczęśliwego wypadku lub zarażenia 
covid-19. 
 
• Oświadczam, że posiadam stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w/w Turnieju. 
 
 
 

….……………................................................................................................. 
(data i czytelne podpisy wszystkich zawodników ) 

 
 
 

….……………................................................................................................. 
(data i czytelne podpisy rodziców zawodników lub opiekunów prawnych ) 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu  

Halowy Turniej Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn”  

o Puchar Wójta Gminy Bestwina luty 2022 rok.” 

 
 

 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku 

 
 

Wyrażam zgodę na bezterminowe, publiczne i nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Urząd Gminy 
Bestwina jako Administratora zarejestrowanego na indywidulanych zdjęciach, nagraniach filmowych oraz w wywiadach  

z  Halowego Turnieju Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn”  o Puchar Wójta Gminy Bestwina luty 2022 rok  w celach prowadzenia 
przez Administratora działalności promocyjno-marketingowej.  
 
 zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  
 
 zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w środkach masowego przekazu oraz 

na portalach społecznościowych (w tym na:  stronach organizatora oraz portalach społecznościowych Facebook, 
YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych Gminy Bestwina.  

 
 wizerunek nie będzie użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla Uczestnika lub naruszającej w inny sposób jego dobra 

osobiste.  
 
 

Niniejszym oświadczam, że zgodę wyraziłam/em dobrowolnie oraz zostałam/em poinformowana/y,  
iż przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
 
 
 
 

….…………….............................................................................................. 
(data i czytelne podpisy wszystkich zawodników ) 

 
 

 
 

….……………................................................................................................. 
(data i czytelne podpisy rodziców zawodników lub opiekunów prawnych ) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Załącznik nr 5 do Regulaminu  
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Halowy Turniej Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn”  

o Puchar Wójta Gminy Bestwina luty 2022 rok.” 

 

 

Zasady i ograniczenia sanitarne obowiązujące w czasie trwania Turnieju  

w związku z epidemią covid-19. 
 

 

• w Turnieju mogą brać udział wyłącznie osoby, które nie wykazują objawów chorobowych;   

• obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego i minimalnej odległości od osób postronnych na całym obszarze obiektu, z 

wyłączeniem boisk do gry w piłkę nożną i szatnią. Zasada nie dotyczy osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 

• należy dokonać dezynfekcji rąk, obowiązkowo wchodząc i wychodząc z obiektu, po skorzystaniu z toalety. 

• należy dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając boisko do piłki nożnej. 

• należy starannie zasłaniać usta i nos podczas kaszlu i kichania. 

• możliwość zajmowania miejsc siedzących na widowni z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego.  

  



Urząd Gminy Bestwina    

ul. Krakowska 111 

43-512 Bestwina 

Referat Sportu i Promocji   

  

 

Referat Sportu i Promocji      S t r o n a  7 z 7 

sport@bestwina.pl 

tel. (32) 2157726  

 

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu  

Halowy Turniej Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn”  

o Puchar Wójta Gminy Bestwina luty 2022 rok.” 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych, a także o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Gminy Bestwina reprezentowany przez Wójta Gminy Bestwina, z siedzibą w 

Bestwinie przy ul. Krakowska 111 43-512 Bestwina.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail: iod@bestwina.pl 

lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) wzięcia udziału w Halowym Turnieju Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn”  o Puchar Wójta Gminy Bestwina luty 2022 

rok (imię, nazwisko, wiek, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego) - podstawą przetwarzania jest wyrażona przez 

Panią/Pana zgoda,   

b) podania wyników Turnieju do ogólnej wiadomości (imię, nazwisko) - podstawą przetwarzania jest wyrażona przez 

Panią/Pana zgoda,   

c) prowadzenia działalności promocyjno-marketingowej przez Administratora (wizerunek uczestnika zarejestrowany 

podczas Turnieju) – podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda. 

d) wypełnienia obowiązków dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji – podstawą przetwarzania jest 

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być 

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, 

w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na 

podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.  

W przypadku opublikowania Pani/Pana wizerunku zarejestrowanego na zdjęciach, nagraniach filmowych oraz w wywiadach 

z Turnieju odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby mające dostęp do materiałów promocyjnych i 

informacyjnych oraz korzystające z sieci Internet oraz portali społecznościowych (w tym w szczególności ze strony www 

organizatora konkursu oraz portalu społecznościowego Facebook, YouTube). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów, w tym w szczególności do 

momentu wycofania zgody na przetwarzanie, do momentu przedawnienia roszczeń oraz wygaśnięcia obowiązkowego 

okresu przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów prawa.  

6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, wieku, adresu e-mail oraz numeru telefonu 

kontaktowego jest dobrowolne. Niepodanie powyższych danych spowoduje niemożność uczestnictwa Pani/Pana w Turnieju.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 


