OTWARTE ZAWODY W PIŁCE NOŻNEJ o
Puchar FREE TIME FESTIWAL
6-7 KWIETNIA 2019r.
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem zawodów w piłce nożnej 3-osobowej (Zawody) jest Gdański Zespół
Schronisk i Sportu Szkolnego (GZSiSS).
2. Wszyscy biorący udział w Zawodach zobowiązani są dostarczyć organizatorowi, najpóźniej
do dnia rozpoczęcia zawodów, oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na udział
w zawodach oraz o braku medycznych przeciwskazań do udziału w zawodach.
3. Każda drużyna przy boisku musi okazać się dokumentami wszystkich zawodników,
wypełnionymi zgodami uczestników każdego zawodnika oraz dokument opiekuna
pozwalającym na stwierdzenie tożsamości.
4. Turniej przeznaczony jest dla drużyn amatorskich (brak możliwości zgłaszania drużyn i
akademii piłkarskich)
5. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do ubezpieczenia się we własnym zakresie.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, nieszczęśliwe wypadki
uczestników zawodów oraz za rzeczy osobiste zawodników pozostawione bez opieki.
II TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Zawody odbędą się na mobilnym boisku piłkarskim podczas Free Time Festiwal, ul. Żaglowa
11 w Gdańsku. Turniej roczników 2008-2011 odbywa się w sobotę 6.07.2019 w godz. 10-18,
klas 5-8 w niedziele 7.07.2019 w godzinach 10-17..
III UDZIAŁ W ZAWODACH
1.Warunkiem udziału jest zgłoszenie drużyny najpóźniej do 22.03.2019 r., na adres email:
sport@ssm.gda.pl
2. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń, ilość drużyn ograniczona.
3.Przystąpienie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacja regulaminu zawodów oraz
poświadczeniem, iż zawodnik nie ma przeciwskazań zdrowotnych do startu w zawodach.

IV PRZEBIEG ZAWODÓW
1. Celem zawodów jest popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży.
2. Mecz jest rozgrywany w formie 2x5 min, zespoły 3 osobowe + 2 zawodników rezerwowych
3. Zawody są dla każdej z grup jednodniowe, rozgrywane są w formie 2 grup na zasadzie każdy
z każdym. Drużyny które zajęły 1 miejsce w swoich grupach w danym roczki rozgrywają ze
sobą mecz o pierwsze miejsce, natomiast drużyny z 2 miejsc rozgrywają mecz o 3 miejsce w
turnieju.

4. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać buty z płaską podeszwą, zespół powinien posiadać
koszulki w jednym kolorze.
5. Sędzia Główny jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg zawodów i ma głos
rozstrzygający w kwestiach spornych.
6. Kategorie:
•
•
•
•

Kategoria rocznik 2010-2011 (turniej rozgrywany 6.04.2019)
Kategoria rocznik 2008-2009 (turniej rozgrywany 6.04.2019)
Kategoria rocznik 2006-2007 (turniej rozgrywany 7.04.2019)
Kategoria rocznik 2004-2005 (turniej rozgrywany 7.04.2019)
V WYNIKI I NAGRODY

1. Po zakończeniu zawodów sędzia główny sporządza protokół z zawodów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wyników na swoich stronach internetowych
i przekazania ich mediom.
3. Nagrody:
• Nagrody za miejsca I-III w każdej kategorii
• Upominki dla drużyn
4. Dekoracja odbędzie się po zgodnie z harmonogramem zawodów.
5. Dodatkowo nagrodą za I miejsce w kategoriach 2010-2011 oraz 2008-2009 jest
wyprowadzanie zawodników przed rozpoczęciem meczu Lechii Gdańsk który odbędzie się
tydzień po zakończeniu turnieju, natomiast zwycięzcy roczników 2006-2007 oraz 2004-2005
rozegrają mecz pokazowy w trakcie przerwy tego spotkania. Również podczas trwania przerwy
zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają Puchar Free Time Festiwal za wygranie swoich
kategorii.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wyprowadzenia, meczu oraz
wręczenia pucharów za I miejsca.
VI UWAGI
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny
zawodów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
3. Podczas zawodów organizator zapewni obsadę sędziów, służb medycznych i technicznych
czuwających nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem zawodów.
4. Organizator zapewnia sobie prawo do rozpowszechniania wizerunku uczestników zawodów
w materiałach fotograficznych i filmowych do celów promocyjnych. Chęć przystąpienia do
zawodów jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na powyższe.
5. Każdy uczestnik może w tej samej kategorii reprezentować tylko jedną drużynę
6. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe.

7. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać przy sobie ważne legitymacja szkolne, dowód osobisty,
kartę mieszkańca lub inny dokument. W przypadku kontroli tożsamości uczestnika brak w/w
dokumentów oznacza dyskwalifikację całej drużyny.
8. Obowiązek zapoznania uczestników zawodów z warunkami uczestnictwa spoczywa na
opiekunie drużyny.
9. Za zachowanie w trakcie zawodów odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
Kontakt/zgłoszenia:
Paweł Kachlicki tel. 795 422 932, email: sport@ssm.gda.pl
Strony www: www.gokf.gda.pl, https://www.facebook.com/GOKF.Gdansk/
VII PROGRAM ZAWODÓW
6.04.2019r. – (Sobota) roczniki 2008-2011
godz. 10.00 - Weryfikacja zespołów i start zawodów
godz. 10.00 - 16.00 – Rozgrywki grupowe
godz. 16.00 - 17.00 – faza finałowa (zespoły z 1 miejsc w grupach grają o 1, a z 2 o 3 miejsce)
godz. 17.00 - 18.00 – podziękowanie/nagrodzenie zespołów „odpadających”
7.04.2019r. – (Niedziela) roczniki 2004-2007
godz. 10.00 - Weryfikacja zespołów i start zawodów
godz. 10.00 - 13.00 – Rozgrywki grupowe
godz. 13.00 - 14.00 – faza finałowa (zespoły z 1 miejsc w grupach grają o 1, a z 2 o 3 miejsce)
godz. 14.00 - 15.00 – podziękowanie/nagrodzenie zespołów „odpadających”
VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ilość zespołów uczestniczących w turnieju jest ograniczona
Listy zawodników przesłane skanem jako załącznik do zgłoszenia przesyłamy na adres
sport@ssm.gda.pl, oryginał oraz zgody uczestników dostarczamy dopiero w dniu
zawodów na odprawę

ZGŁOSZENIE ZESPOŁU DO ZAWODÓW 3x3 podczas FREE TIME FESTIWAL
6-7.04.2019r.
Nazwa Drużyny
.................................................................................................................
Imię i Nazwisko, data urodzenia opiekuna
……………………………………………………………………
Mail i Telefon kontaktowy
.................................................................................................................

Lista uczestników

Nazwisko imię
L.p
1

Data
urodzenia

Podpis

2
3
4
5
6
Oświadczam, że zawodnicy mają zgodę opiekunów prawnych na udział w zawodach piłki
nożnej. Oświadczam, że opiekunowie prawni potwierdzili, iż stan zdrowia ich dziecka nie
stanowi przeciwwskazań do udziału w zawodach piłki nożnej.

PODPIS OPIEKUNA
(czytelnie nazwisko i imię)

ZGŁOSZENIE INDYWIDUALNE DLA ZAWODNIKA I OPIEKUNA

1. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU
Ja niżej podpisany/a: na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2006r., nr. 90, poz. 631 z późn. zm.) o prawie autorskim
i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku
/wizerunku mojego dziecka poprzez publikację zdjęć oraz materiału wideo przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego na
potrzeby realizacji i promocji na stronach www, w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych
mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w kontekście zawodów piłkarskich.
Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały nie naruszają moich dóbr osobistych.
Niniejsza zgoda:
-Nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne
-Dotyczy wszelkich zdjęć z moim udziałem/udziałem mojego dziecka wykonanych podczas działań związanych z realizacją zawodów
-Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku
akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem Gdańskiego Zespołu
Schronisk i Sportu Szkolnego z tytułu wykorzystania mojego i mojego dziecka wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu.
Data, miejscowość

Imię i Nazwisko (opiekuna prawnego)/ Imię i Nazwisko (dziecka)

Podpis (opiekuna
prawnego)

2. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego dziecka dla potrzeb Gdańskiego Zespołu Schronisk
i Sportu Szkolnego. Zakres danych: Imię i nazwisko dziecka, Imię i nazwisko rodzica, wiek dziecka, nazwa szkoły i klasa, wizerunek.
Zgadzam się aby dane mojego dziecka zostały upublicznione na potrzeby realizacji i promocji zawodów, na stronach www, w
powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w
kontekście organizacji zawodów
Data, miejscowość

Imię i Nazwisko (opiekuna prawnego)/ Imię i Nazwisko (dziecka)

Podpis (opiekuna
prawnego)

3. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@ssm.gda.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa dziecka w zawodach - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda)
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wszystkie podmioty zaangażowane w realizację zawodów oraz upoważnione na
podstawie przepisów prawa, firmy wspierające obsługę informatyczną.
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań promocyjnych dotyczących zawodów Wyścigi Łodzi
Smoczych, a po zakończeniu realizacji działań promocyjnych przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji
przez czas określony w odrębnych przepisach.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w zawodach
Data, miejscowość

Imię i Nazwisko (opiekuna prawnego)/ Imię i Nazwisko (dziecka)

Podpis (opiekuna
prawnego)

