
 

 

REGULAMIN 

Letniego Grand Prix Areny Gliwice 2K21 

1. Cel: 

a. Popularyzacja siatkówki plażowej 

b. Integracja społeczności lokalnej 

c. Organizacja czasu wolnego 

 

2. Termin i miejsce:  

W ramach GrandPrix rozegranych zostanie 6 turniejów eliminacyjnych oraz 1 finałowy w terminach: 

• I turniej 6 czerwiec- rozpoczęcie o godz. 9:00 

• II turniej 20 czerwiec - rozpoczęcie o godz. 9:00 

• III turniej 4 lipiec- rozpoczęcie o godz. 9:00 

• IV turniej 18 lipiec- rozpoczęcie o godz. 9:00 

• V turniej 1 sierpnia – rozpoczęcie o godz. 9:00 

• VI turniej 15 sierpnia – rozpoczęcie o godz. 9:00 

• Finałowy turniej 29 sierpnia – rozpoczęcie o godz. 9:00 

 

Turnieje zostaną rozegrane na boisku do siatkówki plażowej usytuowanym na terenach zewnętrznych Areny Gliwice (plac A) 

3. Uczestnictwo: 

 

a. Rozgrywki organizowane są w jednej kategorii wiekowej -  miksty (kobieta i mężczyzna ) powyżej 16 lat 

b. Zespoły grają w składach 2 osobowych  

c. Pary mają możliwość zgłoszenia się do wszystkich turniejów.  

d. Aby brać udział w kwalifikacji do udziału w turnieju finałowym, pary muszą wziąć udział w co najmniej 3 turniejach w niezmienionym 

składzie, 

e. Pary które zajęły miejsca 1-8 w klasyfikacji generalnej, awansują do turnieju finałowego, który odbędzie się 29 sierpnia 

f. Każdy zespół musi posiadać swojego kapitana, który bierze udział w losowaniu, 

g. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego oraz dobry stan zdrowia potwierdzony własnoręcznym 

podpisem na  karcie zgłoszenia, 

h. Turniej skierowany jest do amatorów piłki siatkowej, 

i. Uczestnictwo w każdym z turniejów płatne jest 50 zł od pary 

j. Osoby poniżej 17 roku życia zobowiązane są do przedstawienia zgody rodziców na uczestnictwo w turnieju i przebywanie pod opieką osoby 

dorosłej podczas rozgrywek 

 

4. Zgłoszenie:  

a. Zgłoszenie do turnieju odbywa się poprzez przesłanie formularza umieszczonego na stronie : facebook.com oraz dostępnego pod linkiem: ,  

b. Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu, regulaminu boiska sportowego oraz wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych. 

c. Zespoły, które zgłosiły swoje uczestnictwo poprzez przesłanie formularza, zobowiązane są do uiszczenia opłaty wpisowego w wysokości 50 zł 

od pary. 

d.  Opłaty za uczestnictwo w turnieju należy uiszczać : 

➢ Przelewem na numer rachunku :  

      PL 57 1050 1298 1000 0090 8070 8432 

Arena Operator Sp. z o.o. 

Ul. Bojkowska 59C, 44-100 Gliwice 

W tytule przelewu należy podać nazwę drużyny/ imię i nazwisko kapitana/ datę turnieju 

e. Pary zobowiązane są do potwierdzenia uczestnictwa w poszczególnych  turniejach, najpóźniej na 7 dni przed ich organizacją 

 
 

5. Rozgrywki: 

 

a. Obowiązują przepisy PZPS, 

b. Turniej rozegrany zostanie w systemie Brazylijskim (do 2 przegranych) 

c. Faza zasadnicza turnieju odbędzie się w dniach wskazanych w pkt. 2 

d. Mecze turnieju finałowego rozegrane zostaną w dniu 29.08.2021 

e. Mecze będą rozgrywane do w wygranych setów do 21 pkt. 

f. W przypadku remisu, rozegrany zostanie 3 set do 15 pkt. 

g. Uczestnicy zobowiązani są do wstawiennictwa na 15 minut przed rozpoczęciem rozgrywek  

h. Mecze w pierwszym dniu turnieju sędziowane są przez zawodników na zasadach Fair-Play. 

i. Mecze w turnieju finałowym sędziowane są przez licencjonowanego sędziego 

j. W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator 

k. Do rozegrania zawodów eliminacyjnych wymagane jest zgłoszenie minimum 4 zespołów  do każdego z turniejów  

l. Szczegółowy program turnieju zostanie przedstawiony po zamknięciu listy zgłoszeń. 

 



 

 

 

6. Przepisy gry w siatkówkę plażową: 

 

a. Zawody rozgrywane będą zgodne z przepisami gry w siatkówkę plażową 

b. Drużyna składa się z 2 zawodników, nie ma trenera 

c. Siatka zawieszona na wysokości 235 cm 

 

 

 

7. Sprawy różne: 

 

a. Zwycięskie drużyny  turnieju finałowego otrzymają nagrody pieniężne oraz rzeczowe 

b. Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność 

c. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora 

d. Organizator udostępnia sprzęt niezbędny do rozegrania turnieju 

e. Przewidywana maksymalna ilość zespołów biorących udział w rozgrywkach wynosi 36 drużyn. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. 

f. Obowiązuje 15 minutowa przerwa pomiędzy rozgrywanymi meczami 

 

8. Nagrody 

Organizator przewidział nagrody dla par, które w turnieju finałowym zajęły miejsca I-IV 

 

9. Przepisy końcowe 

 

a. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów obowiązujących w miejscu i czasie turnieju, 

b. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń GIS, Ministerstwa Zdrowia w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa 

SARS-Cov-2 oraz innych obowiązujących przepisów, 

c. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na 

stronie internetowej lub udostępnienie zmian w dniu i na terenie przeprowadzenia turnieju, 

d. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizacji turniejów, 

e. Przesłanie zgłoszenia do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu, regulaminu boiska sportowego oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z lit. f oraz poniższą klauzulą . 

f. Biorąc udział w turnieju uczestnik lub rodzice / opiekunowie prawni w imieniu uczestnika wyrażają zgodę na: 

- przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika przez Organizatora w celu umożliwienia Organizatorowi 

przeprowadzenia turnieju oraz publicznego ogłoszenia i wręczenia nagród. 

- publiczne ogłoszenie wyników turnieju oraz na publiczne podanie danych osobowych uczestnika w postaci imienia i nazwiska. 

- utrwalanie swojego wizerunku przez Organizatora, 

- korzystanie przez Organizatora z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na Organizatora nieodpłatnie w 

zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami 

(fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem, 

- przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego 

turnieju. 

 

10. Odpowiedzialność 

 

a.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody uczestników i innych osób powstałe w trakcie 

turnieju. 

b. Odpowiedzialność za uczestników turnieju, którzy nie ukończyli 18 roku życia ponoszą ich rodzice lub inni opiekunowie prawni. 

c. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne uczestników i osób im towarzyszących zaginione 

w trakcie trwania turnieju. 

d. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem w turnieju uczestnikom turnieju, rodzicom, opiekunom prawnym, osobom 

towarzyszącym biorącym udział w turnieju. 

 

11. Klauzula informacyjna 

a. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) - dalej: RODO, Operator informuje, że administratorem danych osobowych jest Arena 
Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 59c.  

b. Podstawę przetwarzania danych stanowi oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie jest uzasadnione celami organizacji, w tym 
promocji, imprezy. Dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji i promocji imprezy, 

c. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w imprezie.  

d. Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Organizatora po uprzedniej zgodzie osoby 
fizycznej oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. 
sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.  

e. Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich.  

f. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby organizacji imprezy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie 
- do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, 
jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 
Arenę Operator Sp. z o.o. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.  



 

 

g. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz 
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich 
danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, przenoszenia swoich danych osobowych, wniesienia skargi do 
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

h. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody - uczestnik ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 
momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez 
uczestnika zgody przed jej wycofaniem. Uczestnik zgodę może wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres 
korespondencyjny bądź adres e-mailowy Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


