Regulamin
Halowego Turnieju w Piłce Nożnej
o Puchar Burmistrza Michałowa
(2 lutego 2019)
1. Zespół składa się z maksimum 8 piłkarzy. Na boisku jednocześnie gra 4 zawodników i
bramkarz. Zmiany hokejowe.
2. Drużyna musi posiadać swoją nazwę (w języku polskim).
3. Obowiązuje zakaz wykonywania wślizgów (za wślizg w polu karnym sędzia dyktuje rzut
karny). Nie wolno trzymać się drabinek.
4. Rzut karny wykonujemy z odległości 9m.
5. Wymiar bramek 2x5
6. Czas gry: 10 minut bez zmiany stron boiska
7. Wszystkie rzuty wolne są pośrednie.
8. Wznowienie gry z autu wykonujemy nogą.
9. Bramkarz wprowadza piłkę do gry nogą w obrębie swojej połowy boiska.
10. Kara za przewinienia – 2 lub 5 minut lub wykluczenie do końca spotkania (w czasie
odbywania kary nie można wprowadzić w to miejsce innego zawodnika).
11. Za zwycięstwo – 3 pkt, remis – 1 pkt.
12. O kolejności drużyn w grupie decyduje:
- większa liczba punktów
- wynik bezpośredniego spotkania
- lepsza różnica bramek
- większa liczba zdobytych bramek,
- losowanie (w półfinałach i meczach o miejsca rzuty karne po 3 razy, w przypadku
remisu, po jednym – do skutku)
13. System rozgrywek - gra w grupach - każdy z każdym. Półfinały i gra o miejsca (liczba
grup i drużyn w grupie zależeć będzie od liczby zgłoszonych i będzie ogłoszona przed
losowaniem)
14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć i materiałów filmowych
wykonanych podczas zawodów do umieszczenia na stronie internetowej i w celach
promocyjnych. Każdy uczestnik ma obowiązek wypełnić oświadczenie o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie dostarczenie oświadczenia przed
rozpoczęciem turnieju dyskwalifikuje zawodnika.
15. Zgłoszenia, oświadczenia na drukach będących załącznikiem do Regulaminu, należy
składać na portierni na pływalni „Na Fali” (ul. Sienkiewicza 21A) w Michałowie,
przesłać mailowo sekretariatmosir@michalowo.eu lub faxem na nr (85) 7189 424 do dnia
31 stycznia 2019 roku (do godz. 15.00 - czwartek)
16. Losowanie grup turniejowych odbędzie się dnia 31 stycznia 2019r. o godz. 15.30 –
czwartek, na terenie pływalni. Kapitanów zespołów zapraszamy na losowanie. Najlepsze
drużyny z ubiegłorocznego turnieju będą rozstawione.
17. Rozpoczęcie zawodów 2 lutego 2019r. w sobotę o godz. 9.00.
18. Każda drużyna otrzyma dyplom, puchar, zawodnicy z miejsc 1-3 medale. Organizatorzy wręczą
indywidualne statuetki w kilku wybranych kategoriach.

19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

Załącznik do regulaminu

Halowy Turniej w Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza Michałowa
(2 lutego 2019)
………………………………………………………………………
(nazwa drużyny)

Imię i nazwisko

Podpis

1……………………………………………

…..………………………….

2……………………………………………

……………………………………

3……………………………………………

……………………………………

4……………………………………………

……………………………………

5……………………………………………

……………………………………

6……………………………………………

……………………………………

7……………………………………………

……………………………………

8……………………………………………

……………………………………

W przypadku osoby niepełnoletniej wymagany jest podpis jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.
Zgłoszenie oraz oświadczenia należy dostarczyć do dnia 31 stycznia 2019 roku do godz. 15.00 (czwartek) na
portierni pływalni
„Na
Fali”
w Michałowie
(ul.
Sienkiewicza 21A);
przesłać
mailowo
sekretariatmosir@michalowo.eu
lub faxem (85) 7 189 424. Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w turnieju piłkarskim.
Zobowiązujemy się do przestrzegania Regulaminu. Potwierdzamy wiarygodność danych.

……………………………………………
(podpis kapitana)
……………………………………………
(mail kapitana)

………………………………………….
(telefon kapitana)

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Turnieju Piłki Nożnej o
Puchar Burmistrza Michałowa w dniu 2 lutego 2019r. i organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Michałowie.
…………………………………………………………………
Czytelnie imię i nazwisko zawodnika.
Wybrane odpowiedzi Tak lub Nie proszę zaznaczyć znakiem X
Tak
Nie

Tak
Nie
Tak
Nie

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego
dziecka/podopiecznego podanych w formularzu zgłoszeniowym w związku ze zgłoszeniem i
uczestnictwem w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Michałowa organizowanym przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie. Brak zgody na przetwarzanie tych danych osobowych będzie
skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w organizowanych mistrzostwach.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie i przetwarzanie mojego wizerunku, wizerunku mojego
dziecka/podopiecznego, w związku z uczestnictwem w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza
Michałowa organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych, danych osobowych mojego
dziecka/podopiecznego, w zakresie: imię, nazwisko, informacje o wynikach oraz wizerunek, w celach
informacyjnych lub/i promocji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie poprzez
zamieszczenie na stronie internetowej MOSIR oraz prasie lokalnej
…………………………………………………………………

….…………………………..………………………………….
Data i podpis zawodnika. W przypadku osoby
niepełnoletniej – rodzica lub opiekuna prawnego
_____________________________________________________________________________________________
Michałowie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 21 A, 16-050 Michałowo. Może Pan/Pani skontaktować się z nami
osobiście lub poprzez korespondencję tradycyjną.
skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na
adres: iod_mosir_michalowo@podlaskie.pl
przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody. Przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania tych danych lub prawo
niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Brak zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie
skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w organizowanych mistrzostwach.
yrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać ją
w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.
ania w związku, z którym
zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tego zadania dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach
archiwalnych wynikających z przepisów prawa.
ienia i aktualizowania. Ma
Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą.
Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia tych danych.
adzorczego w przypadku przetwarzania przez
MOSIR Michałowo Pana/Pani danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z przysługującymi mi prawami dotyczącymi przetwarzania danych
osobowych moich i mojego dziecka przez MOSIR Michałowo.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu turnieju piłki nożnej i w pełni akceptuję
postanowienia w nim zawarte oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.
…………………………………………………………….…
…………………………..………………………………….
Data i podpis zawodnika. W przypadku osoby
niepełnoletniej – rodzica lub opiekuna prawnego

