REGULAMIN
II Turnieju w Badmintonie o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica
1. Burmistrz Gminy Trzebnica i Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica - Zdrój,
zapraszają na II Turniej w Badmintonie o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica, który odbędzie się
20.11.2021 (sobota) od godz. 9.00 (odprawa techniczna godz.8.45) w Hali Sportowej przy ulicy
Kościelnej 9 w Trzebnicy.
2. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest:
• zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, jego akceptacja i respektowanie
• brak przeciwwskazań lekarskich, oświadczenie o stanie zdrowia,
• zgoda rodziców w przypadku niepełnoletnich uczestników,
• posiadanie stroju sportowego (zmienne obuwie sportowe z podeszwą typu Non-marking
przeznaczona do sportów halowych),
• posiadanie lotek (innych niż zapewnione przez organizatora) i rakiety do gry w badmintona,
• uiszczenie opłaty startowej.
3. Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 17.11.2021 (środa) do godz. 20.00
na e-mail lukasnowakowskiii@gmail.com lub telefonicznie 603-768-168
z podaniem:
• imienia i nazwiska
• daty urodzenia
• rodzaju gry
4. Koszt udziału w zawodach: 40 zł.
Wpłaty należy dokonać przelewem na konto MCS Trzebnica:
56 9591 0004 2001 0017 4873 0005 najpóźniej do dnia 18.11.2021r.
5. Nagrody: puchary, dyplomy, medale, nagrody rzeczowe
6. Osoba odpowiedzialna za organizacje Turnieju: Łukasz Nowakowski
7. Osoby, które zdecydują się na udział w Turnieju w czasie pandemii, w jakiejkolwiek roli
i zostaną dopuszczone przez organizatora do uczestnictwa – podejmują tę decyzję na własne
ryzyko.

8. Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica-Zdrój nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne zakażenie wirusem COVID-19 uczestników Turnieju.
9. Organizator dokłada wszelkich starań, aby Turniej odbywał się z zachowaniem obowiązujących
standardów sanitarnych, zapewnia płyny dezynfekujące, itp.
10. Uczestnikami Turnieju są osoby, których obecność na terenie zawodów jest niezbędna do
realizacji zawodów, w szczególności:
• zawodnicy,
• trenerzy,
• obsługa Turnieju,
• obsługa Hali Sportowej,
• inni pracownicy organizatora.
11. Przy wejściu do Hali Sportowej należy dokonać dezynfekcji rąk, rekomendowane jest
stosowanie maseczek zasłaniających usta i nos.
12. Jeśli uczestnik Turnieju zaobserwuje u siebie takie objawy jak: gorączka oraz jeden z objawów
jak kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie, powinien niezwłocznie:
• udać się do wyznaczonego przez organizatora miejsca (izolatki) na terenie zawodów,
• powiadomić telefonicznie o tym fakcie organizatora,
• organizator niezwłocznie skontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną,
właściwą dla miejsca organizacji zawodów lub całodobową infolinią NFZ 800-190-590,
• zastosować się do zaleceń Inspekcji Sanitarnej.
13. Zwycięzca pojedynku zobowiązany jest do niezwłocznego podania wyniku zakończonego
pojedynku, sędziemu głównemu lub jego zastępcy.
14. Uczestnik Turnieju, którego zachowanie stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa
pozostałych uczestników zawodów oraz nie będzie poddawał się poleceniom organizatora może
zostać niezwłocznie usunięty z terenu hali sportowej.
15. Turniej rozgrywany będzie w następujących kategoriach:
• gra pojedyncza mężczyzn kat. OPEN (nie zezwala się na grę zawodników z aktywnymi
licencjami – zawodnicy średniozaawansowani i zaawansowani)
• gra pojedyncza mężczyzn powyżej 40 lat (zawodnicy, którzy w roku 2021 kończą 40 lat lub
starsi)
• gra pojedyncza mężczyzn Radosny Amator

•
•

gra pojedyncza kobiet kat. OPEN (nie zezwala się na grę zawodników z aktywnymi
licencjami)
gra pojedyncza kobiet Radosny Amator
Uwaga: w kategorii Radosny Amator mogą uczestniczyć zawodnicy rozpoczynający grę
w badmintona i zawodnicy na poziomie początkującym i małozaawansowanym. W
przypadkach spornych dotyczących zakwalifikowania danego zawodnika do danej kategorii
(Radosny Amator lub OPEN) - o zakwalifikowaniu decyduje sędzia główny wraz z
organizatorem Turnieju.

16. Dozwolona jest gra tylko w jednej kategorii - w przypadku mniejszej liczby osób organizator
zastrzega sobie możliwość połączenia kategorii.
17. System rozgrywek: grupowo – pucharowy.
W grupach gra toczona jest do 15 pkt w secie (15. punkt jest kończącym seta), natomiast w fazie
pucharowej do 21 pkt w secie (21. punkt jest kończącym seta). Obowiązują oficjalne przepisy gry w
badmintona.
18. Organizator zapewnia lotki syntetyczne Yonex Mavis 2000, nie zapewnia lotek piórowych.
Zawodnicy chcący grać lotką piórową zapewniają je we własnym zakresie. Gdy uczestnicy
dostarczą lotki różnych rodzajów, pierwszeństwo ma lotka wyżej klasyfikowana. Gdy lotki
dostarczone przez uczestnika ulegną zużyciu i nie ma następnych lotek tego rodzaju, przy braku
porozumienia należy grę kontynuować lotkami drugiego uczestnika (niżej klasyfikowanymi),
a dalej decyduje sędzia główny.
19. Kolejność lotek obowiązująca podczas turnieju:
1. VICTOR Master Ace
2. PERFLY FSC 990
3. VICTOR Goldchampion
4. Maxx Super Series 77
5. PERFLY FSC 960
6. Yonex AS-50
7. Yonex AS-30
8. RSL Classic Tourney
9. Lista BWF
10. Pozostałe lotki piórowe
11. Pozostałe lotki plastikowe

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje zawodników wynikłe w toku
rozgrywanego Turnieju. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za mienie uczestników
podczas Turnieju.
21. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu, regulaminu obiektu sportowego,
niesportowego zachowania, zachowania zagrażającego zdrowiu lub życiu innych zawodników lub
swojemu, spożywania alkoholu i zażywania zakazanych używek organizator może wykluczyć z
Turnieju danego zawodnika ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu kosztów uczestnictwa
poniesionych przez zawodnika (opłaty wpisowej).
22. Decyzje Sędziego głównego w zakresie interpretacji przepisów, harmonogramu gier, spraw
technicznych są ostateczne.
23. Zawodnicy uczestniczący w Turnieju akceptując niniejszy regulamin wyrażają zgodę na
upublicznienie własnego wizerunku. Organizator na pisemną prośbę uczestnika nie będzie
dokonywał publikacji jego wizerunku (zdjęć pozowanych w trakcie zawodów, nie dotyczy to zdjęć
grupowych oraz wykonywanych na tle trwającego turnieju i innych zawodników, niepozowanych).
Złożenie podpisanego oświadczenia woli w tym zakresie może nastąpić nie później niż do godz.
9:00 dnia 20.11.2021 w biurze zawodów.

Trzebnica, dnia______________
Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku
Ja niżej podpisany oświadczam, że

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku:
_______________________________________

2) Udzielam nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa utrwalenia mojego wizerunku oraz wielokrotnego
wykorzystania przez Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica Zdrój, ul. Kościelna 9, 55-100
Trzebnica zdjęć i ujęć wideo z wizerunkiem moim sporządzonych podczas II Turnieju w Badmdmintonie o
Puchar Burmistrza . Zgoda obejmuje w szczególności wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wykonanych
zdjęć oraz ujęć wideo za pośrednictwem mediów społecznościowych, stron internetowych, lokalnych gazet
wyłącznie w celu promocyjno-informacyjnym.

_____________________
(podpis uczestnika

Oświadczenie akceptacji regulaminu
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuje Regulamin określający prawa i obowiązki uczestników II Turnieju w
Badmintonie o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica organizowanego przez Młodzieżowe Centrum Sportu i
Rekreacji Trzebnica Zdrój.

_____________________
(podpis uczestnika)

Oświadczenie o stanie zdrowia
Oświadczam, że jestem zdrowy/zdrowa i startuje w zawodach na własną opowiedzialność.
_____________________
(podpis uczestnika)

Trzebnica, dnia____________
Informacja
Na podstawie art. 13 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) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr
119, str. 1), informuję, że:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Młodzieżowe Centrum Sportu i
Rekreacji Trzebnica Zdrój, dane będą przetwarzane w Młodzieżowym Centrum
Sportu i Rekreacji Trzebnica Zdrój, ul. Kościelna 9, 55-100 Trzebnica;
2) możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych przez e-mail:
iod@um.trzebnica.pl;
3) dane z deklaracji będą przetwarzane w celu rekrutacji uczestników oraz organizacji i
przeprowadzenia zajęć, warsztatów w sekcjach organizowanych w Młodzieżowym
Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica Zdrój, a wizerunek w celu promocyjnoinformacyjnym działania sekcji;
4) podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda;
5) dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa oraz w Gminie
Trzebnica;
6) dane będą przechowywane do rozpoczęcia kolejnego sezonu zajęć turnieju;
7) ma Pan/Pani prawo do:
a) wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) podanie danych jest dobrowolne;
9) niepodanie danych (z wyłączeniem wizerunku) uniemożliwi udział w zajęciach;
10)podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
____________________________
(podpis Administratora Danych Osobowych)

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi informacjami.

____________________________
(podpis uczestnika)

