
REGULAMIN  
 Turniej Siatkówki Plażowej – Warka 2022 

I. Sprawy ogólne   

1. Organizator:  

Centrum Sportu i Rekreacji w Warce,  

tel. 48 667 24 74 

 

2. Miejsce:  

Turniej będzie rozgrywany na boisku zlokalizowanym na terenie 

Kempingu Nad Pilicą, ul. Nowy Zjazd 6 w Warce. 

 

3. Termin: 6 sierpnia 2022 /SOBOTA/ -  rozpoczęcie: godz. 9.00 

 /zapisy do 01.08.2022 (poniedziałek)/ 

 

4. Cele turnieju: 

- popularyzacja siatkówki plażowej 

- promocja form aktywnego spędzania wolnego czasu 

- integracja środowiska lokalnego 

 

II. Zasady uczestnictwa: 

1. W turnieju weźmie udział 8 zespołów męskich. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

2. Zgłoszenia drużyn będą przyjmowane do 1 sierpnia 2022 (poniedziałek):   

- telefonicznie: tel. 500 329 113, 48 667 24 74 lub na adres e-mail : k.nowakowska@cesir.warka.pl 

- w zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania zawodników, tel. kontaktowy 

- w dniu turnieju należy dostarczyć do biura zawodów zgłoszenie z oświadczeniem o stanie zdrowia 

(załącznik 1) 

3. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest uiszczenie wpisowego w wysokości 30 zł /para,  

maksymalnie 3 dni od zgłoszenia. Wpisowe wpłacamy do kasy CeSiR lub na konto:  

nr: 87 1020 2629 0000 9802 0430 9555 (BANK PKO),  

tytułem: Turniej Siatkówki Plażowej– (nazwiska zawodników).  

Wpisowe nie podlega zwrotowi po wycofaniu lub dyskwalifikacji drużyny z rozgrywek. 

4. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. W przypadku zawodnika 

niepełnoletniego wymagana jest pisemna zgoda prawnego opiekuna, na udział w turnieju (załącznik 2). 

Drużyna, w której składzie występują wyłącznie zawodnicy niepełnoletni musi posiadać pełnoletniego 

opiekuna podczas trwania turnieju.  

6. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań lekarskich. Każda 

drużyna indywidualnie, we własnym zakresie ubezpiecza zawodników w odpowiedniej firmie 

ubezpieczeniowej oraz dba o ich zdrowie i bezpieczeństwo podczas rozgrywek. Organizatorzy nie biorą 

odpowiedzialności za zawodników, ich kontuzję, choroby i wypadki mające miejsce na terenie obiektu, oraz 

nie pokrywa kosztów leczenia z nimi związanych.  



7. ZGŁOSZENIE DRUŻYNY JEST RÓWNOZNACZNE Z ZAPOZNANIEM I AKCEPTACJĄ 

REGULAMINU ZAWODÓW. 

 

III. Przepisy 

1. System rozgrywek „brazylijski” 

2. Pierwsze cztery mecze (runda 1) rozgrywane będą 1 set do 21 punktów z dwoma punktami przewagi .  

Kolejne spotkania rozgrywane będą do 2 wygranych setów do 15 punktów z dwoma punktami 

przewagi.  

3. Losowanie odbędzie się w dniu turnieju (organizator zastrzega sobie rozstawienie par, które w 

lokalnych turniejach reprezentowały wysoki poziom i dolosowanie do nich pozostałych) 

4. Obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową. 

5. Turniej będzie sędziowany przez sędziego MWZPS. 

 

IV. Sprawy Finansowe 

1. Wpisowe od pary 30 zł płatne na rachunek Centrum Sportu i Rekreacji w Warce  

nr: 87 1020 2629 0000 9802 0430 9555  

2. Koszty przejazdów, wyżywienia, ubezpieczenia pokrywają zespoły we własnym zakresie. 

 

V. Nagrody 

1. Dla zwycięzców turnieju przewidziano puchary, dla wszystkich uczestników medale. 

2. Dla najlepszych trzech par nagrody rzeczowe. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem. 

2. Każdy zespół powinien posiadać jednolity strój sportowy z numerami na koszulkach. 

3. Turniej będzie rozgrywany piłkami firmy „MIKASA”, które zapewnia organizator. 

4. Do rozgrzewki drużyny muszą posiadać własne piłki. 

5. Zawodnicy przygotowują się do spotkań poza wydzielonym boiskiem. 

6. Przed meczem drużyna ma prawo do 2 minutowej rozgrzewki na boisku. 

7. Zawodnicy uczestniczący w turnieju winni posiadać aktualne badania lekarskie, stwierdzające 

zdolność do gry w plażowej piłce siatkowej lub w dniu zawodów złożą oświadczenie, że są zdrowi i 

nie mają przeciwwskazań do gry w plażowej piłce siatkowej, startują na własne życzenie i nie będą 

rościć od organizatorów żadnych odszkodowań z tego tytułu. 

8. Podczas trwania turnieju obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i wyrobów tytoniowych oraz 

innych substancji odurzających. 

9. Za usterki pozostawione w obrębie Kempingu nad Pilicą odpowiadają zawodnicy. 

10. Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada. 

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji 

regulaminu i zasad gry. 

12. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy. 

 



      13. Informacje dot. przetwarzania danych: 

Zawodnicy uczestniczący w zawodach deklarują, że świadomie i dobrowolnie wyrażają zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych i wykorzystanie wizerunku i wyniku w celu promowania imprezy teraz i w przyszłości przez 

CeSiR,05-660 Warka, ul. Warszawska 45 w ramach organizowanych zawodów. Oświadczają, że zostali 

poinformowani, iż przysługuje mi prawo: do dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania; wniesienia 

pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania moich danych oraz że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a wycofanie zgody 

nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Zgoda obejmuje przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, data ur., adres e-mail, numer 

telefonu, wizerunek. 

Administrator danych: Centrum Sportu i Rekreacji w Warce informuje, że dane osobowe uczestników zbierane są 

wyłącznie na potrzeby organizacji i promocji w szczególności do: sporządzenia listy uczestników, protokołu 

meczowych, listy odbioru nagród, opracowania plakatów, banerów, przygotowania materiałów prasowych, utworzenia 

galerii zdjęć na stronach internatowych, przygotowania materiału audiowizualnego, kontaktu z uczestnikami i 

opiekunami.  

W Centrum Sportu i Rekreacji w Warce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się 

Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz praw związanych 

z przetwarzaniem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres skrzynki e-mail: 

mnasiadek2@gmail.com 

Informujemy, iż Administrator może przekazać dane podmiotom przetwarzającym na jego zlecenie prasie, telewizji na 

okoliczność przygotowania relacji z wydarzenia oraz w przypadku złamania prawa, podmiotom uprawnionym do 

uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

mailto:mnasiadek2@gmail.com

