SKOCZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
43-430 SKOCZÓW UL. GÓRECKA 2A
tel./fax 33 8531820, NIP 548-22-75-056, REGON 072344717
REGULAMIN
VI SKOCZOWSKIEGO TURNIEJU
TENISA STOŁOWEGO

1. ORGANIZATOR:
Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skoczowie, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A,
organizuje VI Skoczowski Turniej Tenisa Stołowego zwany dalej „Turniejem”.
2. TERMIN I MIEJSCE:
a) termin: 17 listopad 2018, godz. 8:30,
b) miejsce: hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Pogórzu, ul. Zamek 8,
43-430 Pogórze.
3. CEL TURNIEJU:
a) popularyzacja tenisa stołowego,
b) podnoszenie umiejętności poszczególnych zawodników,
c) aktywne spędzanie czasu wolnego,
d) integracja dzieci i młodzieży,
e) promowanie i reklama usług związanych z działalnością Skoczowskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
4. KATEGORIE WIEKOWE:
a) szkoła podstawowa od 7 do 10 lat: dziewczęta i chłopcy,
b) szkoła podstawowa od 11 do 14 lat: dziewczęta i chłopcy,
c) młodzież szkolna od 15 do 17 lat: dziewczęta i chłopcy
d) dorośli do lat 50: kobiety i mężczyźni,
e) weterani 50+: kobiety i mężczyźni,
f) Open.
5. SYSTEM ROZGRYWEK:
a) turniej tenisa stołowego rozegrany zostanie w grach singlowych,
b) pojedynki rozgrywane będą do trzech wygranych setów,
c) turniej rozgrywany będzie systemem półpucharowym (tzw. „ruski”),
d) w przypadku małej ilości uczestników organizator zastrzega sobie możliwość
połączenia kategorii.
6. ZGŁOSZENIA I ROZSTAWIENIE:
a) zgłoszenie chęci uczestnictwa w dniu zawodów od godziny 8:30-9:00,
b) odprawa techniczna połączona z rozstawieniem odbędzie się w dniu zawodów.
7. WARUNKI UCZESTNICTWA:
a) w turnieju mogą uczestniczyć wszystkie osoby bez względu na wiek.
b) warunkiem dopuszczenia uczestnika do turnieju będzie własnoręczne wypełnienie
formularza zgłoszeniowego (część A),
c) osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów
prawnych na udział w biegu (część B formularza zgłoszeniowego),
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d) formularze dostępne będą w dniu zawodów. Druki można także pobrać ze strony
www.basendelfin.pl,
e) uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego sprzętu i stroju,
f) uczestnik obowiązkowo posiada własną rakietkę oraz obuwie zmienne z białą
podeszwą, koszulka kolorowa, itp.
8. ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
a) obsługę sędziowską i techniczną,
b) nagrody w postaci medali i dyplomów.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a) zawodnik biorący udział w turnieju zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego
regulaminu, bezwzględnie stosuje się do uwag i wskazówek organizatorów, sprawnie
przemieszcza się na wyznaczone stoły tenisowe nie powodując zbędnych opóźnień,
swoje uwagi kieruje wyłącznie do organizatorów, a nie do innych zawodników,
b) indywidualne ubezpieczenie NW pozostawia się do uznania uczestnika,
c) zawodnicy mają całkowity zakaz ingerowania w wynik gry oraz samowolne
rozstrzyganie sytuacji spornych,
d) organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie,
e) ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,
f) we wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator,
g) uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu
poniesione przez Organizatora,
h) Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe
lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po turnieju. Uczestnicy
startują w turnieju na własną odpowiedzialność,
i) za niepełnoletnich uczestników turnieju oraz za wszystkie szkody przez nich
wyrządzone odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie,
j) uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb
porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z
odpowiedzialności,
k) poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a
w szczególności warunki uczestnictwa w turnieju i zgłasza swoje uczestnictwo w w/w
turnieju. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub
opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej,
l) uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że dane w nim zawarte są
zgodne z prawdą, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki regulaminu, że stan
zdrowia w jakim się znajduje umożliwia mu udział w turnieju oraz wyraża zgodę do
wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych,
m) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie
trwania turnieju,
n) Uczestnik powinien złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w imprezie i wyrażenie zgody na
udział w imprezie na własną odpowiedzialność, z pełną świadomością
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niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru imprezy. Dla osób
niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny,
o) Uczestnik turnieju wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników oraz na publiczne
podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska,
p) Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych
osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w imprezie. Wizerunki i
dane uczestników pozyskane w trakcie imprezy mogą być wykorzystane w materiałach
promujących imprezę i wydarzeniach jej towarzyszących, w tym w szczególności
materiałach prasowych, radiowych, telewizyjnych, internetowych, innych materiałach
graficznych. Uczestnikowi imprezy nie przysługują z tego tytułu żadne gratyfikacje, w
szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych
osobowych,
q) Uczestnicy oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych
podanych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb realizacji oraz udział w imprezie.

