REGULAMIN
TURNIEJU NERF

Organizatorem Turnieju NERF
ul.Franciszkańska 24 w Koszalinie.

§1
Organizator
jest Fun Park

Agnieszka

Ignaczak

z siedzibą

§2
Termin i miejsce
Turniej rozpoczyna się o godzinie 10:00 w dniu 18 kwietnia (sobota) 2020 r. w Archery Fun
Park w Koszalinie.
§3
Warunki uczestnictwa
1. W turnieju mają prawo startu drużyny składające się z 4 zawodników (wiek 7 - 11 lat).
2. Koszt uczestnictwa w Turnieju NERF to 20 zł/os. za całą drużynę 80 zł, płatne w Parku
lub przelewem na konto nr 76 1020 2791 0000 7402 0300 3704 (PKO BP). Najpóźniej
do 12.04.2020 r. W przypadku Płatności na konto w tytule wpłaty należy podać nazwę
drużyny.
3. Udział w turnieju może wziąć minimalnie 10 drużyn, a maksymalnie 20.
4. Zawodnicy zgłoszeni do danej drużyny, nie mają prawa przejść w trakcie Turnieju
do innej.
5. Warunkiem zakwalifikowania drużyny do udziału w Turnieju jest przesłanie skanu na
adres turniej@archeryfunpark.pl lub dostarczenie osobiście do recepcji Parku
poprawnie wypełnionych, opatrzonych odręcznym podpisem dokumentów tj. Załącznik
nr 1 (Karta drużyny), Załącznik nr 2 (Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział
zawodnika w TURNIEJU NERF) do dnia 12.04.2020 r. do godz. 19:00.
6. O zakwalifikowaniu drużyny do Turnieju decyduje kolejność wpływu prawidłowo
wypełnionych i kompletnych zgłoszeń. W przypadku przesłania niekompletnych
dokumentów, do Turnieju zostaje zakwalifikowana następna wg. kolejności drużyna
spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa.
7. Każda z drużyn musi mieć Opiekuna, który będzie informowany przez Organizatora
o dalszym przebiegu rozgrywek oraz kwestiach organizacyjnych związanych z
Turniejem.
8. Opiekunem może być tylko osoba, która ukończyła 18 lat.
9. Opiekun zobowiązuje się do opieki nad zawodnikami swojej drużyny podczas trwania
Turnieju i ponosi odpowiedzialność za ich właściwe zachowanie podczas wydarzenia na
terenie Parku.
10. Uprawniony do gry jest wyłącznie zawodnik wpisany do formularza zgłoszeniowego
drużyny.
11. W przypadkach losowych istnieje możliwość zmiany zawodnika w drużynie pod
warunkiem uzyskania zgody Organizatora i przesłaniu wymaganych dokumentów
wymienionych w § 3 ust. 5, przed terminem Turnieju.

12. Wszystkich zawodników, opiekunów i kibiców turnieju obowiązują zasady „fair play”.
13. Wszystkie drużyny zobowiązane są posiadać stroje i obuwie sportowe.
§4
Formuła Turnieju
Turniej rozgrywany będzie według poniższego schematu :
1. Drużyny podzielone zostaną w kolejności zgłoszeń na grupy w każdej po 4 lub 5
drużyn w zależności od ilości zgłoszonych do Turnieju drużyn.
2. Drużyny w grupie grają każdy z każdym jeden mecz.
3. Mecze rozegrane zostaną w formie eliminacji zawodników.
4. Drużyna z największą ilością punktów w grupie przechodzi do fazy finałowej.
5. Zwycięzcy grup rozegrają ze sobą mecze finałowe o I miejsce w Turnieju.
6. Sposób rozegrania finału uzależniony będzie od ilości drużyn biorących udział w
Turnieju.
§5
Punktacja podczas Turnieju
1. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 1 punkt.
2. Za przegrany mecz drużyna otrzymuje 0 punktów.
3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, o zajętym miejscu
decyduje wynik bezpośredniego spotkania.
§6
Obsada sędziowska
1. Obsadę sędziowską podczas Turnieju zapewnia Archery Fun Park.
2. W trakcie meczu obsadę sędziowską stanowią czterej sędziowie.
§7
Nagrody
Drużyny, które zajmą w Turnieju pierwsze, drugie i trzecie miejsce otrzymają nagrody
rzeczowe w postaci wyrzutni NERF.
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2.
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§8
Postanowienia końcowe
W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem przyjmuje się, że decyzje podjęte przez
Organizatora turnieju są ostateczne.
Organizator najpóźniej do 13.04.2020 r. opublikuje na swojej stronie internetowej listę
drużyn, które zostały zakwalifikowane do Turnieju i przedstawi sposób rozegrania
meczów grupowych i rozgrywki finałowej.
Wszyscy uczestnicy turnieju muszą przestrzegać Regulaminu Korzystania z Archery
Fun Parku.
Zgłoszenie udziału w turnieju jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
oraz wyrażeniem zgody rodzica dziecka/opiekuna prawnego na:
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1) przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych dla potrzeb związanych
z realizacją Turnieju,
2) nieodpłatne utrwalenie, dokumentowanie i wykorzystanie wizerunku uczestnika
zajęć w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością
Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminu organizacji Turnieju bez podania
przyczyny.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Turnieju bez podania przyczyny.
W czasie turnieju opiekun ponosi odpowiedzialność za swoich podopiecznych.
§9
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu zorganizowania Turnieju
jest: Fun Park Agnieszka Ignaczak zwany dalej: „Administratorem”, Kontakt do
Administratora: tel. 509 780 677, e-mail: rigna@mediaserwis.net.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania i przeprowadzenia Turnieju
oraz promowania tego rodzaju wydarzeń. Podstawą do przetwarzania danych
osobowych jest udzielona zgoda w formie oświadczenia lub wyraźnego działania
potwierdzającego udział w turnieju, który oznacza akceptację regulaminu (podstawa
prawna to art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych skutkuje
brakiem możliwości uczestnictwa w Turnieju.
Każda osoba czyjej dane są przetwarzane posiada prawo dostępu do swoich danych,
ich sprostowania i usunięcia a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych jeżeli
zachodzą przesłanki do tych uprawnień.
Przetwarzanie danych będzie odbywać się przez okres nie dłuższy niż do wykonania
wskazanych celów.
Odbiorcami danych mogą być podmioty które na podstawie przepisów prawa uzyskują
do nich dostęp. Wizerunek w zależności od rodzaju zdjęć może być upubliczniony w
przestrzeni publicznej strona www.archeryfunpark.pl lub media społecznościowe
związane z Organizatorem Turnieju na podstawie udzielonej zgody lub zasad
określonych w art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i
prawa pokrewne.
Istnieje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osoba, która uważa, że jej prawa i wolności zostały naruszone poprzez nieprawidłowe
przetwarzanie danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji
oraz czynności profilowania wobec powyższych danych.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

ZAŁĄCZNIK NR 1

KARTA DRUŻYNY
............................................................................
(nazwa drużyny)
…………………………………………………………….
(imię i nazwisko opiekuna drużyny)

L.P.

IMIĘ I NAZWISKO

WIEK ZAWODNIKA

1.

2.

3.

4.

Podpisem zaświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem
organizowanego w Archery Fun Parku w dniu 18.04.2020r.

Turnieju

NERF

…………………………………………………..
(czytelny podpis opiekuna drużyny)

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych
na udział zawodnika w TURNIEJU NERF
1. Imię i nazwisko zawodnika: ……………….………………………………
2. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: …………………….………
Oświadczam, ze moje dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań do uprawiania
sportu.
Wyrażam zgodę na udział wyżej wymienionego dziecka w TURNIEJU NERF.
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów w stanach
zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oświadczam, że:
wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody
na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka pozostającego pod moją opieką prawną,
w celach promocyjnych i informacyjnych zorganizowanego „TURNIEJU NERF DLA
DZIECI”, poprzez umieszczanie zdjęć i nagrań w przestrzeni publicznej tj. stronach
internetowych, media społecznościowych Organizatora, lokalnej prasie, na tablicach
ogłoszeń w obszarze budynków Organizatora.
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, dla potrzeb promocji wydarzenia wizerunek może być
użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego i poligraficznego przetwarzania,
kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być
uzupełniony towarzyszącym komentarzem z podaniem danych dotyczących imienia
i nazwiska, wieku oraz osiągniętego wyniku w turnieju – bez obowiązku akceptacji
produktu finalnego.
Wizerunek nie może być użyty do innych celów, w formie lub publikacji obraźliwej
lub naruszać w inny sposób dobra osobiste.

…….……………………………………..
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

