
REGULAMIN 

"Śniadecki Badminton Cup" 
 

I. ORGANIZATOR: 

 Stowarzyszenie "Wokół Śniadeckiego" 

II. WSPÓŁORGANIZATORZY: 

 Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie 

III. TERMIN I MIEJSCE: 

 Termin: 06.04.2019 (sobota) 

 Miejsce: Hala Sportowa w Wyszogrodzie 

                               09-450 Wyszogród, ul. Niepodległości 11 (wjazd od strony cmentarza) 

IV. UCZESTNICTWO/KATEGORIE: 

 Turniej ma charakter otwarty i dostępny jest dla wszystkich chętnych. Wystartować można w 

jednej kategorii: 

 Singiel mężczyzn 

 Singiel kobiet 

V. PROGRAM: 

 Godzina rozpoczęcia turnieju: 9:00 

VI. SYSTEM ROZGRYWEK: 

 Grupowo-pucharowy, 

 W grupach mecz trwa do 2 wygranych setów do 21 pkt. (30 pkt. kończy set/mecz) z grupy do 

dalszych gier awansują wszyscy.  

 Po wyjściu z grupy gramy systemem pucharowym do 2 wygranych setów do 21 pkt. (30 pkt. 

kończy set/mecz). W zależności od ilości zgłoszeń może nastąpić podział na drabinkę finałową 

i drabinkę pocieszenia. 

 Rozgrywamy mecze o wszystkie miejsca (w zależności od ilości zgłoszeń). 

 Turniej będzie rozgrywany lotkami dostarczonymi przez uczestników (ew. przez 

organizatora). 

 Klasyfikacja indywidualna w każdej kategorii. 

VII. OPŁATY STARTOWE: 

 Uczestnicy nie ponoszą opłaty startowej. Udział w turnieju jest bezpłatny. 

VIII. NAGRODY: 

 Pamiątkowe puchary za miejsca I - III w każdej kategorii. 

 Pamiątkowe medale i dyplomy dla wszystkich uczestników. 

 Nagrody rzeczowe za miejsca I - III w każdej kategorii. 

IX. ZGŁOSZENIA: 

 Zgłoszeń dokonujemy do dnia 31 marca 2019 roku do godz. 20:00.  

 telefonicznie: 509-721-079 

 e-mail na adres: tomasz.rogozinski.86@gmail.com  

 W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, miejscowość, wiek oraz numer telefonu  

 Ze względu na warunki techniczne hali oraz obszerny system rozgrywek, jesteśmy w stanie 

przyjąć maksymalnie 64 uczestników. 

  



X. SPRAWY TECHNICZNE: 

 Zawody przeprowadzone będą na 7 kortach. 

 Interpelacja niniejszego regulaminu należy do organizatora Turnieju. 

 W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduje organizator i sędzia główny 

zawodów. Decyzje te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.  

 Bufet. 

XI. INNE: 

 Organizator nie zapewnia opieki medycznej, zawodnicy startują na własną odpowiedzialność 

oraz zobowiązani są do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

udziału w turnieju (załącznik nr 1 do regulaminu). 

 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione na sali lub w 

przebieralniach. 

 Oświadczenie i klauzura informacyjna (załącznik nr 2 do regulaminu) 

 Wszystkie dodatkowe informacje u organizatora turnieju: 

               Tomasz Rogoziński, tel. 509-721-079 e-mail: tomasz.rogozinski.86@gmail.com  

  



Załącznik nr 1 do regulaminu 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że: 

 

 Mój stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zawodach sportowych "Śniadecki 

Badminton Cup" organizowanych przez stowarzyszenie "Wokół Śniadeckiego" - 

rozgrywanych 6 kwietnia 2019 roku oraz nie istnieją żądne przeciwwskazania medyczne do 

udziału w nich, 

 Startuje na własną odpowiedzialność i jestem świadomy/a ryzyka związanego ze startem w 

zawodach. jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu zawodów i 

klauzurą RODO i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte. 

 

 

 

 

Wyszogród, 06.04.2019                                         ................................................................................................................................................................... 

                                                                                         (czytelny podpis) 

  



Załącznik nr 2 do regulaminu 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA TURNIEJU 

"ŚNIADECKI BADMINTON CUP" 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do udziału w "Śniadecki 

Badminton Cup" organizowanego przez stowarzyszenie "Wokół Śniadeckiego" w dniu 6 kwietnia 

2019 roku. 

 

Wyrażam zgodę, na rejestrację mojego wizerunku (fotograficzną i video) oraz wykorzystanie go w 

materiałach promocyjnych przez stowarzyszenie "Wokół Śniadeckiego". 

 

 
................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................... 

                                                                                         (data, czytelny podpis, telefon, pesel) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Administratorem podanych danych osobowych jest stowarzyszenie "Wokół Śniadeckiego" z siedzibą 

w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie ul. Niepodległości 11, 09-450 Wyszogród. 

 

Zebrane dane mogą być przekazywane lub ujawnione odbiorcom wyłącznie na mocy przepisów 

prawa oraz innym podmiotom: ratownicy medyczni, szpital (tylko w trakcie trwania turnieju). 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 

(szczegóły w art.17RODO), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18RODO), prawo do 

przenoszenia danych (szczegóły w art. 20RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 

21RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania. 

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w imprezie. 

 

 
................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................... 

                                                                                         (data, czytelny podpis, telefon, pesel) 

 

 

 


