
Suchożebry, 29.08.2022 r. 

 

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 

 
1. Uczestnicy Turnieju grają na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą 

odpowiedzialności za ewentualne kontuzje. 

2. Za badania lekarskie uczestników oraz zdolność zdrowotną do brania udziału w grze 

odpowiedzialna jest osoba zgłaszająca drużynę - KAPITAN. 

3. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania Turnieju. 

4. Wpisowe wynosi 50 zł od drużyny na konto bankowe GOK w Suchożebrach nr:  
41 9221 0000 0131 6551 2000 0010 

5. W Turnieju biorą udział drużyny oraz zawodnicy z województwa mazowieckiego. 

Turniej podzielony jest na dwie kategorię: Open (od 16 r.ż.), 

dzieci szkolne (13 lat – 15 lat).  

Wszyscy zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą posiadać zgodę 

rodziców na udział w turnieju. Za dostarczenie zgód odpowiedzialny jest kapitan 

zgłaszający drużynę. 

Opiekę nad zawodnikami niepełnoletnimi podczas turnieju sprawuje 

kapitan/osoba zgłaszająca drużynę, w której gra osoba niepełnoletnia. 

6. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy zrzeszeni w OZPN. 

7. Wskazane jest posiadanie przez drużyny jednolitych strojów, a w przypadku ich braku 

drużyny grają w „narzutkach” dostarczonych przez organizatora. 

8. Drużyna może zgłosić maksymalnie 8 zawodników. Na boisku występuje 

6 zawodników (5 zawodników w polu + bramkarz). 

9. Czas jednego meczu: 2x15 minut kategoria Open, 2x7 minut kategoria dzieci szkolne. 

W wyjątkowym przypadku czas gry może ulec zmianie (np. warunki atmosferyczne, 

duża liczba drużyn). 

10. W trakcie gry można dokonywać dowolnej ilości zmian. 

11. System rozgrywek zostanie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeń i zależny będzie  

od ilości zgłoszonych drużyn.  

12. Każda z drużyn musi posiadać kapitana, który odpowiada za nią na boisku i poza nim. 

13. Zawodnicy zobowiązani są respektować wszystkie decyzje sędziów. Kary stosowane 

przez sędziów: 

• żółta kartka – napomnienie (3 napomnienia podczas turnieju – kara 1 meczu), 

• druga żółta – WYKLUCZENIE (drużyna gra w osłabieniu), 

• czerwona kartka – wykluczenie i pauza w następnym meczu (w przypadku 

wybitnie niesportowego zachowania wykluczenie z turnieju). 

14. Zawodnik będący po spożyciu alkoholu nie może być dopuszczony do gry. 

15. Każdy z zawodników powinien posiadać aktualny dokument tożsamości. 

16. Zastrzeżenia dotyczące składu osobowego drużyny powinny być zgłoszone  

do zakończenia spotkania przez kapitana do sędziego zawodów poprzez podanie 

numeru lub wskazanie zawodnika do sprawdzenia, zgłoszenie po ostatnim gwizdku nie 

jest rozpatrywane. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz rozstrzyga wszelkie 

kwestie sporne. 

18. Turniej odbędzie się 18  września 2022 roku o godz. 10:00  na Orliku  

w Suchożebrach. Zgłoszenia na turniej przyjmowane są do 11 września 2022 r. 

(niedziela) osobiście bądź mailowo do GOK w Suchożebrach ul. Siedlecka 6A,   

tel. 501 878 999, e-mail: gok@suchozebry.pl oraz  

Paweł Łydkowski tel. 536 277 210, e-mail: pawel.lydkowski@gmail.com 

mailto:gok@suchozebry.pl


19. Po wyznaczonym terminie zgłoszenia drużyn nie będą przyjmowane. 

     
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY 
 

 

Nazwa drużyny: 

 

Lp. Imię i Nazwisko Data urodzenia Miejsce 

zameldowania/zamieszkania 

1.    

 

2.    

 

3.    

 

4.  

 

  

5.  

 

  

6.  

 

  

7.  

 

  

8. 

 

   

 

 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem  TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ, w pełni go 

akceptuję i będę wypełniał wszystkie jego punkty. 

 

 

 

 

……………………………………………………... 
Data i czytelny podpis pełnoletniej osoby zgłaszającej drużynę 

 

 …………………………………………………….. 
                                                                                                                                      Telefon kontaktowy 

 

                                              

                                                        



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego 

dziecka …………………………………………………………………………………………………  

w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ organizowanym  przez  

Gminę Suchożebry oraz Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach  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), publ. Dz. Urz. 

UE L Nr 119, s. 1.  

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

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

wycofaniem.  

                                                                                                                    ……………….…………………………………... 
                                                                                                                                                  (data i podpis zawodnika/w przypadku osoby 
                                                                                                                                                  niepełnoletniej – rodzica lub opiekuna prawnego) 

                    

 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

W związku z uczestnictwem w TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ organizowanym przez Gminę Suchożebry 

oraz Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach  wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, 

utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie wizerunku mojego/mojego dziecka 

w publikacjach na:  

☐ stronie internetowej*,  

☐ audycjach telewizyjnych*,  

☐ audycjach radiowych*,  

☐ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych*,  

☐ gazetkach i broszurach, kronice lub kronice okolicznościowej*. 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo 

i terytorialnie. 

                                                                                                       ………………………………………………………... 
                                                                                                                                                  (data i podpis zawodnika/w przypadku osoby 
                                                                                                                                                  niepełnoletniej – rodzica lub opiekuna prawnego) 

                   * Proszę dokonać wyboru 

 

 

 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 

1.  Administratorem przetwarzanych danych jest Gmina Suchożebry reprezentowana przez Wójta 

Gminy Suchożebry (ul. A. Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry; telefon kontaktowy: 25 631 45 15) oraz 

Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach reprezentowany przez Dyrektora GOK w Suchożebrach (ul. 

Siedlecka 6A, 08-125 Suchożebry; tel. 501 878 999) 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

iod-sk@tbdsiedlce.pl  lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania czynności niezbędnych 

do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia, dokonywanych na podstawie 

wyrażonej przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas 

organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji. Po zakończeniu tego zadania dane osobowe 

będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych wynikających z przepisów prawa. 

5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp 

do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga 

tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.  

6. Ponadto w związku z organizacją wydarzenia dane osobowe są ujawniane odbiorcom strony 

internetowej administratora, a także dane osobowe zwycięzców mogą być podawane do wiadomości 

publicznej osobom zgromadzonym (nieograniczony krąg odbiorców).  

 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa. 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

4) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO). 

 

8.  Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

 

 

 

 

 

 



   Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW 

 

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na udział naszego syna/córki 

…………………….……………………. urodzonego dnia ……………………………., który 

ukończył 13 lat w  TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ w dniu 18 września 2022 roku. 

 

Stwierdzamy, że u dziecka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych, 

które mogą utrudniać lub uniemożliwiać jego udział w zawodach, oraz mamy świadomość  

i zdajemy sobie sprawę z charakteru gry w piłkę nożna jako gry kontaktowej i mogących 

wynikać z tego konsekwencji typu kontuzje, nieszczęśliwe wypadki oraz, że organizator nie 

ubezpiecza biorących w nim udział.  

W przypadku wystąpienia kontuzji bądź wypadku nie będziemy wnosili żadnych 

roszczeń do organizatora turnieju. 

Za opiekę naszego syna/córki podczas turnieju będzie odpowiedzialny kapitan/trener 

zgłaszający drużynę, w której syn/córka będzie występował. 

 

 

 

…………………………………                        ……………………………………………....... 

          miejscowość i data                                        czytelne  podpisy rodziców/opiekunów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

                                               Suchożebry, dnia 18 września 2022 r. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja poniżej podpisany, legitymujący się dowodem osobistym o serii  

i numerze…………………….. niniejszym oświadczam, że zawodnicy wykazani  

w ZGŁOSZENIU DRUŻYNY do TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ  rozgrywanego w dniu   

18 września 2022 roku  posiadają ważne badania lekarskie, na podstawie których mogą brać 

udział w rozgrywkach sportowych (piłka nożna).                   

 

 

                

                                                                                                                                                                                                  

……………………………………….. 
                                                                                                            (czytelny podpis osoby zgłaszającej drużynę) 

 

 

 

 

 

 

 

 


