
 

 
 
 
 

POGODNE SUWAŁKI CUP 2019 
 

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ  
 
 
 

REGULAMIN TURNIEJU 
 
 

 

1.  Cel: 
 

 popularyzacja siatkówki plażowej wśród mieszkańców Miasta Suwałk i regionu,- 

 promowanie aktywnego wypoczynku 

  promocja marki „Pogodne Suwałki”. 

 
2.  Organizator: 

 
 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach (Organizator) 

 Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS (Partner) 

 
3.  Termin i miejsce: 

 
17 – 18 sierpnia 2019 r. /sobota – niedziela/. Rozpoczęcie turnieju: godzina 10:00 

 
a) 17 sierpnia – I etap turnieju  

 
b) 18 sierpnia – II etap turnieju  

 
kompleks boisk do siatkówki plażowej, położonych przy Zalewie Arkadia w 

Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 2. 

 
4.  Uczestnictwo: 

a)  każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego  

     regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień 

b) warunkiem startu w turnieju jest posiadanie przez zawodnika odpowiedniej licencji    

     zawodnika siatkówki plażowej 

c) drużyna składa się z 2–osobowego zespołu, ilość drużyn ograniczona jest do 24   

zespołów, a o udziale w rozgrywkach decyduje kolejność zgłoszeń, 

d) zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, każdy zawodnik musi posiadać   

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w turnieju lub złożyć 

własnoręcznie podpisane  oświadczenie o zdolności do udziału w turnieju 

 



 

 

e) zawodnika obowiązuje znajomość zasad uczestnictwa w turnieju zawartych w 

dokumencie „Handbook Siatkówki Plażowej na sezon 2019” 

 
 

5.  Zapisy: 

wszystkie zespoły, które mają zamiar wystartować w Pogodne Suwałki Cup 2019 muszą 

dokonać rejestracji w systemie (http://beach.pzps.pl), zgłoszenie musi zostać dokonane do 

godz. 14:00 dnia 14.08.2019r. W przypadku wolnych miejsc dodatkowe zapisy będą 

prowadzone w dniach 15.08.2019 i 16.08.2019 w godz. 7:30 – 15:30 pod numerem 

telefonu 875663281  

 

 
6.  Sprawy finansowe: 

 
warunkiem uczestnictwa w turnieju jest dokonanie opłaty startowej w przeciągu 2 dni od 

daty wysłania zgłoszenia w wysokości 100 zł/para. Wpłaty należy dokonać przelewem na 

poniższy rachunek bankowy: 

 

12 9367 0007 0010 0015 9290 0001 

Bank Spółdzielczy w Rutce Tartak o/Suwałki 

Tytuł: Pogodne Suwałki Cup 2019, imiona i nazwiska zawodników 

 

Koszulki zapewnia organizator w ramach opłaty startowej; 

Organizator zapewnia uczestnikom wodę oraz strefę odżywiania (catering) 

 

7.  System rozgrywek: 

 

system rozgrywania turnieju ustalony zostanie po zakończeniu zapisów, uzależniony 

jest od ilości zgłoszonych drużyn (przewidywany system brazylijski), zawody 

prowadzone będą zgodnie z przepisami PZPS, mecze odbywać się będą równolegle na 

2 boiskach. 

 

8.  Nagrody: 

a) za zajęcie miejsc I – III w turnieju pt. „Pogodne Suwałki Cup” zespoły otrzymują 

pamiątkowe puchary 

http://beach.pzps.pl/


 

 

 

b) za zajęcie miejsc I – VIII w turnieju pt. „Pogodne Suwałki Cup” zespoły otrzymują 

nagrody pieniężne, w następujących wysokościach: 

 

I miejsce – 5.000 zł 

II miejsce – 4.000 zł 

III miejsce – 2.600 zł 

IV miejsce – 1.600 zł 

miejsce V – VIII – 800 zł 

 

Najlepsza drużyna z Suwałk – 600 zł 

 

Wypłata nagród pieniężnych nastąpi w formie przelewu w ciągu 7 dni po 

zakończonych zawodach. 

 

9. Postanowienia końcowe: 

 

- zawodnicy uczestniczący w turnieju, biorą w nim udział na własną odpowiedzialność, 

organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy i wypadki, 

- koszt indywidualnego ubezpieczenia od NNW leży w gestii uczestniczących w 

zawodach zawodników, 

- obiekt posiada ubezpieczenie OC, 

- uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że udział w turnieju jest równoznaczny z 

udzieleniem nieodpłatnej zgody na fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego 

zapisu jego osoby oraz przekazywanie wizerunku w prasie i innych mediach, oraz na 

wykorzystanie tych materiałów przez Organizatora imprezy dla celów reklamowych, 

marketingowych i promocyjnych 

- zawody rozgrywane będą piłkami MIKASA VLS 300, 

- organizatorzy zawodów nie zapewniają piłek na rozgrzewkę ,zespołom przysługuje 5 - 

minutowa rozgrzewka na boisku przed rozpoczęciem meczu,  

- organizator zapewnia opiekę medyczną, 

 



 

 

 

 

W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzje podejmować będzie 

komisja sędziowska w porozumieniu z organizatorem turnieju, ostateczna 

interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

 

Osoba do kontaktu:  

Zbigniew Chiliński (e-mail:zbigniew.chilinski@osir.suwalki.pl, tel. 87 566 32 81) . 

 

 

 



 

 

 
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SUWAŁKACH  

Ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych Państwa dotyczących będzie niezbędne i/lub 

konieczne do wypełnienia zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, 

należytego wykonania zawartych umów, organizacji imprez i wykonania innych zadań Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Suwałkach, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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, 

dalej : RODO), Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach informuje, że:  
  administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, z 

siedzibą w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki, reprezentowany przed Dyrektora 

Waldemara Borysewicza, adres email: sekretariat@osir.suwalki.pl 

 
  inspektorem danych osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji jest Pani Zenon Rytwiński, adres e-

mail:  iod@osir.suwalki.pl  
  Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:  
 wykonania  zadań  statutowych  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  Suwałkach  
 innych prawnych obowiązków, w tym umownych Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 Suwałkach ( podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  
 realizacji  prawnie  usprawiedliwionych  interesów  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  
 Suwałkach ( podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak wykonanie  

zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i 

sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i 

dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz (takich  
jak raportowanie, badania marketingowe itp. itd.) w związku  
z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych  

4. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:  
a) przez czas wykonania zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach i 

innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub  
b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub  
c) przez czas w którym Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach może ponieść 

konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań 

statutowych lub obowiązków prawnych  
5. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi 

mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszym zadań statutowych i innych 

obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc  
informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na 

nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i  
wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych 

 
6. zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani:  

a) prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,  
b) prawo ich sprostowania Państwa danych osobowych,  
c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych  
d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych  
e) prawo przenoszenia danych;  
f) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem;  
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

http://www.giodo.gov.pl/pl/1520284/9745
http://www.giodo.gov.pl/pl/1520284/9745
http://www.giodo.gov.pl/pl/1520284/9745
http://www.giodo.gov.pl/pl/1520284/9745
http://www.giodo.gov.pl/pl/1520284/9745


 

 

 

7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być 

warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach statutowych i w związku z tym 

będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich 

podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach 

statutowych i obowiązkach prawnych, w tym umownych 

 


