REGULAMIN
OTWARTYCH INDYWIDUALNYCH
MISTRZOSTW KWIDZYNA KOBIET
W TENISIE ZIEMNYM (OPEN)
O PUCHAR KCSiR
Z OKAZJI OBCHODÓW DNI KWIDZYNA 2019
1. ORGANIZATOR: Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji,
2. CEL IMPREZY: - wyłonienie najlepszych zawodniczek w tenisie ziemnym,
- popularyzacja tenisa ziemnego wśród młodzieży i dorosłych,
- uczczenie obchodów DNI KWIDZYNA 2019
3. TERMIN I MIEJSCE: 14 czerwca 2019 (piątek) godz. 16:00,
Stadion KCSiR przy ul. Sportowej 6 (korty).
Zgłoszenia na miejscu w godz 15:30 – 15:50).
4. UCZESTNICTWO: W turnieju mogą brać udział wszystkie chętne zawodniczki, które zgłoszą się do
turnieju w wyznaczonym terminie o wyznaczonej godzinie.
W zawodach mogą startować również zawodnicy zrzeszeni w PZTZ.
Udział w turnieju nieodpłatny.
5. SYSTEM ROZGRYWEK: System rozgrywek zostanie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeniowej,
w zależności od ilości zgłoszonych zawodniczek
(przewiduje się system pucharowy)

OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY PZTZ
6. NAGRODY: Za miejsca I – III pamiątkowe puchary i koszulki.
7. UWAGI KOŃCOWE:
- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu,
- sędzia główny zawodów zostaje wyznaczony przez organizatora,
- osoby zgłaszające się do turnieju zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem imprezy.
* zgłaszając swój udział oświadczają, że są zdolne do udziału w zawodach i startują na własną odpowiedzialność,
* wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych przez organizatora zawodów,
wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z danymi osobowymi mogły być
wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
Zapoznałam się z regulaminem rozgrywek. Oświadczam, że jestem zdrowa i mogę uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez Kwidzyńskie Centrum
Sportu i Rekreacji w Kwidzynie. W rozgrywkach startuję na własną odpowiedzialność i nie wysunę żadnych roszczeń przeciwko organizatorowi imprezy na
wypadek odniesionych szkód i obrażeń. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z danymi osobowymi mogły być
wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w celu rejestracji jako zawodnika w Indywidualnych Mistrzostwach Kwidzyna w tenisie ziemnym kobiet z okazji Dni Kwidzyna 2019. Jednocześnie
oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o administratorze danych i jego siedzibie, przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich
poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, prawie do wniesienia skargi na działania administratora, jak również, że podanie tych
danych było dobrowolne a one same nie będą podlegały przetwarzaniu automatycznemu. Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11,
art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

- prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje
wyłącznie organizatorowi imprezy i sędziemu głównemu zawodów

ZAPRASZAMY
www.kcsir.pl

REGULAMIN

TURNIEJU MINIGOLFA
Z OKAZJI OBCHODÓW DNI KWIDZYNA 2019
1. ORGANIZATOR: Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji,
2. CEL IMPREZY: - popularyzacja gry w minigolfa,
- uczczenie obchodów DNI KWIDZYNA 2019.
- wyłonienie najlepszych zawodników.
3. TERMIN I MIEJSCE: 14 czerwca 2019 (piątek) godz.17:00, (zgłoszenia 16:30 - 16:50)
Stadion KCSIR w Kwidzynie przy ul. Sportowej 6 (pole do gry w minigolfa).
4. UCZESTNICTWO: W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni (pow. 16 lat),
którzy zgłoszą się do turnieju o wyznaczonej godzinie.
Udział w turnieju nieodpłatny.
5. SYSTEM ROZGRYWEK: Dwa przejścia wszystkich 18 stanowisk.
Liczy się suma punktów z dwóch rund.

OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY GRY NA POLU KCSiR KWIDZYN
6. NAGRODY: Za miejsca I – III pamiątkowe puchary.
7. UWAGI KOŃCOWE:
- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu,
- sędzia główny zawodów zostaje wyznaczony przez organizatora,
- osoby zgłaszające się do turnieju zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem imprezy.
* zgłaszając swój udział oświadczają, że są zdolne do udziału w zawodach i startują na własną odpowiedzialność,
* wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych przez organizatora zawodów,
wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z danymi osobowymi mogły być
wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
Zapoznałam (em) się z regulaminem rozgrywek. Oświadczam, że jestem zdrowa i mogę uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez Kwidzyńskie
Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie. W rozgrywkach startuję na własną odpowiedzialność i nie wysunę żadnych roszczeń przeciwko organizatorowi
imprezy na wypadek odniesionych szkód i obrażeń. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z danymi osobowymi
mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w celu rejestracji jako zawodnika w Indywidualnym turnieju minigolfa z okazji Dni Kwidzyna 2019. Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em)
poinformowana(y) o administratorze danych i jego siedzibie, przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na
ich przetwarzanie w każdym czasie, prawie do wniesienia skargi na działania administratora, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne a one same nie
będą podlegały przetwarzaniu automatycznemu. Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

- prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje
wyłącznie organizatorowi imprezy i sędziemu głównemu zawodów

ZAPRASZAMY
www.kcsir.pl

REGULAMIN
OTWARTYCH INDYWIDUALNYCH
MISTRZOSTW KWIDZYNA 2019
W TENISIE ZIEMNYM (OPEN)
O PUCHAR KCSiR
Z OKAZJI OBCHODÓW DNI KWIDZYNA 2019
1. ORGANIZATOR: Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji,
2. CEL IMPREZY: - wyłonienie najlepszych zawodników w tenisie ziemnym,
- popularyzacja tenisa ziemnego wśród młodzieży i dorosłych,
- uczczenie obchodów DNI KWIDZYNA 2019
3. TERMIN I MIEJSCE: 15 czerwca 2019 (sobota) godz. 9:00,
Stadion KCSiR przy ul. Sportowej 6 (korty).
Zgłoszenia na miejscu w godz 8:30 – 8:50).
4. UCZESTNICTWO: W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni, którzy zgłoszą się do turnieju
w wyznaczonym terminie o wyznaczonej godzinie.
W zawodach mogą startować również zawodnicy zrzeszeni w PZTZ.
Udział w turnieju nieodpłatny.
5. SYSTEM ROZGRYWEK: System rozgrywek zostanie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeniowej,
w zależności od ilości zgłoszonych zawodników
(przewiduje się system pucharowy)

OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY PZTZ
6. NAGRODY: Za miejsca I – IV pamiątkowe puchary i koszulki za miejsca I-III.
7. UWAGI KOŃCOWE:
- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu,
- sędzia główny zawodów zostaje wyznaczony przez organizatora,
- osoby zgłaszające się do turnieju zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem imprezy.
* zgłaszając swój udział oświadczają, że są zdolne do udziału w zawodach i startują na własną odpowiedzialność,
* wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych przez organizatora zawodów,
wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z danymi osobowymi mogły być
wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
Zapoznałam (em) się z regulaminem rozgrywek. Oświadczam, że jestem zdrowa (wy) i mogę uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez
Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie. W rozgrywkach startuję na własną odpowiedzialność i nie wysunę żadnych roszczeń przeciwko
organizatorowi imprezy na wypadek odniesionych szkód i obrażeń. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z
danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji jako zawodniczki (zawodnika) w Indywidualnych Mistrzostwach Kwidzyna w tenisie ziemnym z okazji
Dni Kwidzyna 2019. Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o administratorze danych i jego siedzibie, przysługującym mi prawie dostępu do
treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, prawie do wniesienia skargi na działania administratora, jak
również, że podanie tych danych było dobrowolne a one same nie będą podlegały przetwarzaniu automatycznemu. Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171
preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z
2016 r. Nr 119, str. 1

- prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje
wyłącznie organizatorowi imprezy i sędziemu głównemu zawodów

ZAPRASZAMY
www.kcsir.pl

REGULAMIN
OTWARTYCH INDYWIDUALNYCH
MISTRZOSTW KWIDZYNA 2019
W TENISIE STOŁOWYM
O PUCHAR KCSiR
Z OKAZJI OBCHODÓW DNI KWIDZYNA 2019
1. ORGANIZATOR: Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji,
2. CEL IMPREZY: - wyłonienie najlepszych zawodników w tenisie stołowym,
- popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży i dorosłych,
- uczczenie obchodów DNI KWIDZYNA 2019
3. TERMIN I MIEJSCE: 15 czerwca 2019 (sobota) godz. 10:00
Hala sportowa przy ul. Mickiewicza (zgłoszenia 9:30 - 9:50)
(zgłoszenia 9:30 - 9:50)
4. UCZESTNICTWO: W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni, którzy
zgłoszą się na turniej o wyznaczonej godzinie.
W zawodach mogą startować również zawodnicy zrzeszeni w PZTS.
Turniej zostanie rozegrany w kategorii OPEN.
Udział w turnieju nieodpłatny.
5. SYSTEM ROZGRYWEK: System rozgrywek zostanie ustalony na miejscu
w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.

OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY PZTS
6. NAGRODY: Za miejsca I – IV pamiątkowe puchary i koszulki za miejsca I-III.
7. UWAGI KOŃCOWE:
- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu,
- sędzia główny zawodów zostaje wyznaczony przez organizatora,
- osoby zgłaszające się do turnieju zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem imprezy.
* zgłaszając swój udział oświadczają, że są zdolne do udziału w zawodach i startują na własną odpowiedzialność,
* wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych przez organizatora zawodów,
wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z danymi osobowymi mogły być
wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
Zapoznałam (em) się z regulaminem rozgrywek. Oświadczam, że jestem zdrowa (wy) i mogę uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez
Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie. W rozgrywkach startuję na własną odpowiedzialność i nie wysunę żadnych roszczeń przeciwko
organizatorowi imprezy na wypadek odniesionych szkód i obrażeń. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z
danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji jako zawodniczki (zawodnika) w Indywidualnych Mistrzostwach Kwidzyna w tenisie stołowym z okazji
Dni Kwidzyna 2019. Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o administratorze danych i jego siedzibie, przysługującym mi prawie dostępu do
treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, prawie do wniesienia skargi na działania administratora, jak
również, że podanie tych danych było dobrowolne a one same nie będą podlegały przetwarzaniu automatycznemu. Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171
preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z
2016 r. Nr 119, str. 1

- prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje
wyłącznie organizatorowi imprezy i sędziemu głównemu zawodów

ZAPRASZAMY
www.kcsir.pl

REGULAMIN
V OTWARTYCH INDYWIDUALNYCH
MISTRZOSTW KWIDZYNA 2019
W BOCCE NA PIASKU (OPEN)
O PUCHAR KCSiR
Z OKAZJI OBCHODÓW DNI KWIDZYNA 2019
1. ORGANIZATOR: Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji,
2. CEL IMPREZY: - wyłonienie najlepszych zawodników w bocce na piasku,
- popularyzacja gry w bocce wśród młodzieży i dorosłych,
- uczczenie obchodów DNI KWIDZYNA 2019
3. TERMIN I MIEJSCE: 15 czerwca 2019 (sobota) godz. 10:00,
Stadion KCSiR przy ul. Sportowej 6 (tory do gry w bocce).
(zgłoszenia 9:30 - 9:50)
4. UCZESTNICTWO: W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni (pow. 16 lat), którzy zgłoszą
się do turnieju o wyznaczonej godzinie.
Udział w turnieju nieodpłatny.
5. SYSTEM ROZGRYWEK: System rozgrywek zostanie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeniowej,
w zależności od ilości zgłoszonych zawodników
(przewiduje się system pucharowy).
OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY KWIDZYŃSKIEJ ODMIANY GRY W BOCCE NA PIASKU
6. NAGRODY: Za miejsca I – IV pamiątkowe puchary i dyplomy (koszulki za miejsca I-III)
7. UWAGI KOŃCOWE:
- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu,
- sędzia główny zawodów zostaje wyznaczony przez organizatora,
- osoby zgłaszające się do turnieju zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem imprezy.
* zgłaszając swój udział oświadczają, że są zdolne do udziału w zawodach i startują na własną odpowiedzialność,
* wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych przez organizatora zawodów,
wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z danymi osobowymi mogły być
wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
Zapoznałam (em) się z regulaminem rozgrywek. Oświadczam, że jestem zdrowa (wy) i mogę uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez
Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie. W rozgrywkach startuję na własną odpowiedzialność i nie wysunę żadnych roszczeń przeciwko
organizatorowi imprezy na wypadek odniesionych szkód i obrażeń. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z
danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji jako zawodniczki (zawodnika) w Indywidualnych Mistrzostwach Kwidzyna w bocce na piasku z okazji
Dni Kwidzyna 2019. Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o administratorze danych i jego siedzibie, przysługującym mi prawie dostępu do
treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, prawie do wniesienia skargi na działania administratora, jak
również, że podanie tych danych było dobrowolne a one same nie będą podlegały przetwarzaniu automatycznemu. Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171
preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z
2016 r. Nr 119, str. 1

- prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje
wyłącznie organizatorowi imprezy i sędziemu głównemu zawodów

ZAPRASZAMY
www.kcsir.pl

REGULAMIN
TURNIEJU W BOCCE KLASYCZNE
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I OSÓB NA WÓZKACH
Z OKAZJI OBCHODÓW DNI KWIDZYNA 2019
1. ORGANIZATOR: Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji,
2. CEL IMPREZY: - wyłonienie najlepszych zawodników w bocce klasycznym
wśród osób niepełnosprawnych i osób na wózkach
- popularyzacja gry w bocce klasyczne,
- uczczenie obchodów DNI KWIDZYNA 2019
3. TERMIN I MIEJSCE: 15 czerwca 2019 (sobota) godz. 10:30,
Stadion KCSiR przy ul. Sportowej 6 (tory do gry w bocce klasyczne).
(zgłoszenia 10:00 - 10:20)
4. UCZESTNICTWO: W turnieju mogą brać udział drużyny 2 osobowe, które zgłoszą się do turnieju
w wyznaczonym terminie i o wyznaczonej godzinie.
Udział w turnieju nieodpłatny.
5. SYSTEM ROZGRYWEK: System rozgrywek zostanie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeniowej,
w zależności od ilości zgłoszonych drużyn
OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY GRY W BOCCE KLASYCZNE
6. NAGRODY: Za miejsca I – III pamiątkowe puchary
7. UWAGI KOŃCOWE:
- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu,
- sędzia główny zawodów zostaje wyznaczony przez organizatora,
- osoby zgłaszające się do turnieju zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem imprezy.
* zgłaszając swój udział oświadczają, że są zdolne do udziału w zawodach i startują na własną odpowiedzialność,
* wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych przez organizatora zawodów,
wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z danymi osobowymi mogły być
wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
Zapoznałam (em) się z regulaminem rozgrywek. Oświadczam, że jestem zdrowa (wy) i mogę uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez
Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie. W rozgrywkach startuję na własną odpowiedzialność i nie wysunę żadnych roszczeń przeciwko
organizatorowi imprezy na wypadek odniesionych szkód i obrażeń. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z
danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji jako zawodniczki (zawodnika) w turnieju w bocce klasyczne osób niepełnosprawnych i osób na wózkach
z okazji Dni Kwidzyna 2019. Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o administratorze danych i jego siedzibie, przysługującym mi prawie
dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, prawie do wniesienia skargi na działania
administratora, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne a one same nie będą podlegały przetwarzaniu automatycznemu. Podstawa prawna: pkt 32,
pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

- prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje
wyłącznie organizatorowi imprezy i sędziemu głównemu zawodów

ZAPRASZAMY
www.kcsir.pl

REGULAMIN
MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU
MIAST PARTNERSKICH W SIATKÓWCE
DRUŻYN MIESZANYCH
Z OKAZJI OBCHODÓW DNI KWIDZYNA 2019
1. ORGANIZATOR:

Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji
2. CEL:

- popularyzacja piłki siatkowej,
- popularyzacja różnych form rekreacji,
- sportowa rywalizacja drużyn miast partnerskich,
- uczczenie obchodów DNI KWIDZYNA 2019
3. TERMIN I MIEJSCE: 15

czerwca 2019 (sobota) godz. 11:00 Hala sportowa KCSiR w Kwidzynie przy ul. Wiejskiej 1A

4. UCZESTNICTWO:

W turnieju będą uczestniczyć drużyny zaproszone przez organizatora.
Każda drużyna w meczu na boisku występuje w składzie: 4 mężczyzn i 2 kobiety.

5. SYSTEM ROZGRYWEK: System

rozgrywek oraz szczegóły turnieju zostaną ustalone na miejscu, w
zależności od ilości zgłoszonych drużyn (przewiduje się system każdy z każdym).

6. SPRAWY FINANSOWE: Koszty
7. NAGRODY:

organizacyjne oraz zakupu nagród pokrywa organizator.

Za zajęcie I-V miejsca w turnieju drużyny otrzymają puchary.

8. SPRAWY KOŃCOWE:
- wszystkie mecze sędziują sędziowie wyznaczeni przez organizatora (upoważnieni przez organizatora
do podejmowania wszelkich decyzji i do rozpatrywania wszelkich ewentualnych protestów),
- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu,
- sędzia główny zawodów zostaje wyznaczony przez organizatora,
- osoby zgłaszające się do turnieju zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem imprezy.
* zgłaszając swój udział oświadczają, że są zdolne do udziału w zawodach i startują na własną odpowiedzialność,
* wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych przez organizatora zawodów,
wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z danymi osobowymi mogły być
wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
Zapoznałam (em) się z regulaminem rozgrywek. Oświadczam, że jestem zdrowa (wy) i mogę uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez
Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie. W rozgrywkach startuję na własną odpowiedzialność i nie wysunę żadnych roszczeń przeciwko
organizatorowi imprezy na wypadek odniesionych szkód i obrażeń. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z
danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji jako zawodniczki (zawodnika) w międzynarodowym turnieju miast partnerskich w siatkówkę drużyn
mieszanych z okazji Dni Kwidzyna 2019. Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o administratorze danych i jego siedzibie, przysługującym
mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, prawie do wniesienia skargi na działania
administratora, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne a one same nie będą podlegały przetwarzaniu automatycznemu. Podstawa prawna: pkt 32,
pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

- prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje
wyłącznie organizatorowi imprezy i sędziemu głównemu zawodów

www.kcsir.pl

REGULAMIN INDYWIDUALNEGO

TURNIEJU W DARTA
Z OKAZJI OBCHODÓW DNI KWIDZYNA 2019
1. ORGANIZATOR: Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji,
2. CEL IMPREZY: - popularyzacja gry w darta,
- uczczenie obchodów DNI KWIDZYNA 2019,
- wyłonienie najlepszych zawodników.
3. TERMIN I MIEJSCE: 15 czerwca 2019 (sobota) godz.11:30, (zgłoszenia 11:00 - 11:20)
Kawiarnia w kompleksie widowiskowo sportowym przy ul. Wiejskiej 1A.
4. UCZESTNICTWO: W turnieju mogą brać udział osoby pełnoletnie, które zgłoszą się
do turnieju o wyznaczonej godzinie. Udział w turnieju nieodpłatny.
5. SYSTEM ROZGRYWEK: Do dwóch przegranych meczów (prawa – lewa). Mecze do dwóch
wygranych legów d.o. Turniej zostanie rozegrany na tarczach sizalowych
W kategorii OPEN

OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY GRY W DARTA
6. NAGRODY: Za miejsca I – III pamiątkowe puchary.
7. UWAGI KOŃCOWE:
- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu,
- sędzia główny zawodów zostaje wyznaczony przez organizatora,
- osoby zgłaszające się do turnieju zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem imprezy.
* zgłaszając swój udział oświadczają, że są zdolne do udziału w zawodach i startują na własną odpowiedzialność,
* wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych przez organizatora zawodów,
wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z danymi osobowymi mogły być
wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
Zapoznałam (em) się z regulaminem rozgrywek. Oświadczam, że jestem zdrowa (wy) i mogę uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez
Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie. W rozgrywkach startuję na własną odpowiedzialność i nie wysunę żadnych roszczeń przeciwko
organizatorowi imprezy na wypadek odniesionych szkód i obrażeń. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z
danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji jako zawodniczki (zawodnika) w indywidualnym turnieju w darta z okazji Dni Kwidzyna 2019.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o administratorze danych i jego siedzibie, przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych
oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, prawie do wniesienia skargi na działania administratora, jak również, że podanie
tych danych było dobrowolne a one same nie będą podlegały przetwarzaniu automatycznemu. Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4
pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

- prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje
wyłącznie organizatorowi imprezy i sędziemu głównemu zawodów

ZAPRASZAMY
www.kcsir.pl

REGULAMIN TURNIEJU

W BUBBLE FOOTBALL
Z OKAZJI OBCHODÓW DNI KWIDZYNA 2019
1. ORGANIZATOR: Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji,
2. CEL IMPREZY: - popularyzacja nowej gry bubble football,
- uczczenie obchodów DNI KWIDZYNA 2019,
- wyłonienie najlepszych drużyn.
3. TERMIN I MIEJSCE: 15 czerwca 2019 (sobota) godz.13:00, (zgłoszenia 12:30 - 12:50)
Stadion – boisko główne
4. UCZESTNICTWO: W turnieju mogą brać udział drużyny 4 osobowe, które zgłoszą się
do turnieju o wyznaczonej godzinie. Udział w turnieju nieodpłatny.
5. SYSTEM ROZGRYWEK: System rozgrywek zostanie ustalony na miejscu w zależności od ilości
zgłoszonych drużyn. Turniej zostanie rozegrany w kat. open
6. NAGRODY: Za miejsca I – III pamiątkowe puchary.
7. UWAGI KOŃCOWE:
- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu,
- sędzia główny zawodów zostaje wyznaczony przez organizatora,
- osoby zgłaszające się do turnieju zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem imprezy.
* zgłaszając swój udział oświadczają, że są zdolne do udziału w zawodach i startują na własną odpowiedzialność,
* wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych przez organizatora zawodów,
wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z danymi osobowymi mogły być
wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
Zapoznałam (em) się z regulaminem rozgrywek. Oświadczam, że jestem zdrowa (wy) i mogę uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez
Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie. W rozgrywkach startuję na własną odpowiedzialność i nie wysunę żadnych roszczeń przeciwko
organizatorowi imprezy na wypadek odniesionych szkód i obrażeń. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z
danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji jako zawodniczki (zawodnika) w turnieju bubble football z okazji Dni Kwidzyna 2019. Jednocześnie
oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o administratorze danych i jego siedzibie, przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich
poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, prawie do wniesienia skargi na działania administratora, jak również, że podanie tych
danych było dobrowolne a one same nie będą podlegały przetwarzaniu automatycznemu. Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11,
art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

- prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje
wyłącznie organizatorowi imprezy i sędziemu głównemu zawodów

ZAPRASZAMY
www.kcsir.pl

REGULAMIN
INDYWIDUALNEGO TURNIEJU

W FOOTBALL DARTS
Z OKAZJI OBCHODÓW DNI KWIDZYNA 2019
1. ORGANIZATOR: Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji,
2. CEL IMPREZY: - popularyzacja gry w football darts,
- uczczenie obchodów DNI KWIDZYNA 2019,
- wyłonienie najlepszych zawodników.
3. TERMIN I MIEJSCE: 15 czerwca 2019 (sobota) godz.13:30 – 16:30, (zgłoszenia 13:30 – 16:30 )
Stadion – boisko główne. Ogłoszenie wyników godz. 16:45
4. UCZESTNICTWO: W turnieju mogą brać udział osoby, które zgłoszą się
do turnieju w wyznaczonych godzinach. Udział w turnieju nieodpłatny.
5. SYSTEM ROZGRYWEK: Każdy z uczestników będzie miał określoną ilość kopnięć (ustaloną przed
rozpoczęciem turnieju) piłką do tarczy. Liczy się suma punktów.
6. NAGRODY: Za miejsca I – III pamiątkowe puchary.
7. UWAGI KOŃCOWE:
- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu,
- sędzia główny zawodów zostaje wyznaczony przez organizatora,
- osoby zgłaszające się do turnieju zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem imprezy.
* zgłaszając swój udział oświadczają, że są zdolne do udziału w zawodach i startują na własną odpowiedzialność,
* wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych przez organizatora zawodów,
wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z danymi osobowymi mogły być
wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
Zapoznałam (em) się z regulaminem rozgrywek. Oświadczam, że jestem zdrowa (wy) i mogę uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez
Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie. W rozgrywkach startuję na własną odpowiedzialność i nie wysunę żadnych roszczeń przeciwko
organizatorowi imprezy na wypadek odniesionych szkód i obrażeń. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z
danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji jako zawodniczki (zawodnika) w indywidualnym turnieju w football darts z okazji Dni Kwidzyna 2019.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o administratorze danych i jego siedzibie, przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych
oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, prawie do wniesienia skargi na działania administratora, jak również, że podanie
tych danych było dobrowolne a one same nie będą podlegały przetwarzaniu automatycznemu. Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4
pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

- prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje
wyłącznie organizatorowi imprezy i sędziemu głównemu zawodów

ZAPRASZAMY
www.kcsir.pl

REGULAMIN
KONKURENCJI FESTYNOWYCH
* PRZEKŁADANIE KUBKÓW *
* LABIRYNT POZIOMY *
*ZACZAROWANE OŁÓWKI *

Z OKAZJI OBCHODÓW DNI KWIDZYNA 2019
1. ORGANIZATOR:
2. CEL:

Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji

- popularyzacja różnych form rekreacji i zabawy,
- wyłonienie najlepszych zawodników,
- uczczenie obchodów DNI KWIDZYNA 2019
3.TERMIN I MIEJSCE: 15 czerwca 2019 (sobota) godz. 15:30
– Stadion Miejski w Kwidzynie (boisko główne)
4. UCZESTNICTWO: W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy chętni, którzy zgłoszą się do udziału
w trakcie trwania zawodów (15:30 – 16:30)
5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURENCJI:
Prawidłowy przebieg i opis każdej konkurencji zostanie przedstawiony każdemu uczestnikowi.
Jedyną zasadą jest wykonać prawidłowo zadanie.
6. SPRAWY FINANSOWE: Koszty

organizacyjne oraz zakupu nagród pokrywa organizator.
Udział w turnieju nieodpłatny.
7. NAGRODY: Za zajęcie trzech pierwszych miejsca w konkurencji uczestnicy otrzymają statuetki.
8. SPRAWY KOŃCOWE:
- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu,
- sędzia główny zawodów zostaje wyznaczony przez organizatora,
- osoby zgłaszające się do turnieju zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem imprezy.
* zgłaszając swój udział oświadczają, że są zdolne do udziału w zawodach i startują na własną odpowiedzialność,
* wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych przez organizatora zawodów,
wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z danymi osobowymi mogły być
wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
Zapoznałam (em) się z regulaminem rozgrywek. Oświadczam, że jestem zdrowa (wy) i mogę uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez
Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie. W rozgrywkach startuję na własną odpowiedzialność i nie wysunę żadnych roszczeń przeciwko
organizatorowi imprezy na wypadek odniesionych szkód i obrażeń. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z
danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji jako zawodniczki (zawodnika) w konkurencjach festynowych z okazji Dni Kwidzyna 2019. Jednocześnie
oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o administratorze danych i jego siedzibie, przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich
poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, prawie do wniesienia skargi na działania administratora, jak również, że podanie tych
danych było dobrowolne a one same nie będą podlegały przetwarzaniu automatycznemu. Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11,
art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

- prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje
wyłącznie organizatorowi imprezy i sędziemu głównemu zawodów

ZAPRASZAMY
www.kcsir.pl

REGULAMIN
DZIECIĘCEGO TURNIEJU
W TENISIE ZIEMNYM
Z OKAZJI OBCHODÓW DNI KWIDZYNA 2019
1. ORGANIZATOR: Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji,
2. CEL IMPREZY: - wyłonienie najlepszych zawodników (zawodniczek) w tenisie ziemnym,
- popularyzacja tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży,
- uczczenie obchodów DNI KWIDZYNA 2019.
3. TERMIN I MIEJSCE: 16 czerwca 2019 (piątek) Stadion KCSiR przy ul. Sportowej 6 (korty).
Godz. 9:00 kat. do 12 lat (zgłoszenia na miejscu w godz 8:30 – 8:55).
Godz. 11:00 kat. 13-17 lat (zgłoszenia na miejscu w godz 10:30 – 10:55).
4. UCZESTNICTWO: W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni, którzy zgłoszą się do turnieju
w wyznaczonym terminie o wyznaczonej godzinie.
Udział w turnieju nieodpłatny.
5. SYSTEM ROZGRYWEK: System rozgrywek zostanie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeniowej,
w zależności od ilości zgłoszonych uczestników.
6. NAGRODY: Za miejsca I – III w obydwóch kategoriach pamiątkowe puchary i słodycze.
7. UWAGI KOŃCOWE:
- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu,
- sędzia główny zawodów zostaje wyznaczony przez organizatora,
- osoby zgłaszające się do turnieju zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem imprezy.
* zgłaszając swój udział oświadczają, że są zdolne do udziału w zawodach i startują na własną odpowiedzialność,
* wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych przez organizatora zawodów,
wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z danymi osobowymi mogły być
wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
Zapoznałam (em) się z regulaminem rozgrywek. Oświadczam, że jestem zdrowa (wy) i mogę uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez
Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie. W rozgrywkach startuję na własną odpowiedzialność i nie wysunę żadnych roszczeń przeciwko
organizatorowi imprezy na wypadek odniesionych szkód i obrażeń. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z
danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji jako zawodniczki (zawodnika) w dziecięcym turnieju w tenisie ziemnym z okazji Dni Kwidzyna 2019.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o administratorze danych i jego siedzibie, przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych
oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, prawie do wniesienia skargi na działania administratora, jak również, że podanie
tych danych było dobrowolne a one same nie będą podlegały przetwarzaniu automatycznemu. Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4
pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

- prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje
wyłącznie organizatorowi imprezy i sędziemu głównemu zawodów

ZAPRASZAMY
www.kcsir.pl

REGULAMIN
OTWARTYCH MISTRZOSTW KWIDZYNA
DUBLETÓW W BOULES O PUCHAR KCSiR
(DRUŻYNY 2-OSOBOWE)
Z OKAZJI OBCHODÓW DNI KWIDZYNA 2019
1. ORGANIZATOR:

Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji
2. CEL:

- popularyzacja gry w boules (petanque),
- popularyzacja różnych form rekreacji,
- wyłonienie najlepszych drużyn
- uczczenie obchodów DNI KWIDZYNA 2019
3. TERMIN I MIEJSCE:
4. UCZESTNICTWO:

16 czerwca 2019 (niedziela) godz. 9:30 Stadion KCSiR w Kwidzynie przy ul. Sportowej 6 (bieżnia)

W turnieju mogą uczestniczyć drużyny w składach 2-osobowych,
które zgłoszą swój udział w turnieju w dniu zawodów w godz. 9:00 – 9:20.

5. SYSTEM ROZGRYWEK: System

rozgrywek zostanie ustalony na miejscu, w zależności od ilości
zgłoszonych drużyn, ale przewiduje się:
SYSTEM SZWAJCARSKI (Buholtz)
- 5 rund po max. 25 minut (+ ewentualny dodatkowy rzut „świnką”).

6. SPRAWY FINANSOWE: Koszty

organizacyjne oraz zakupu nagród pokrywa organizator.
Koszty przyjazdu i uczestnictwa w turnieju pokrywają drużyny
we własnym zakresie. Udział w turnieju nieodpłatny.

7. NAGRODY:

Za zajęcie I-IV miejsca w turnieju drużyny otrzymają puchary i koszulki za miejsca I-III.

8. SPRAWY KOŃCOWE:
- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu,
- sędzia główny zawodów zostaje wyznaczony przez organizatora,
- osoby zgłaszające się do turnieju zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem imprezy.
* zgłaszając swój udział oświadczają, że są zdolne do udziału w zawodach i startują na własną odpowiedzialność,
* wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych przez organizatora zawodów,
wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z danymi osobowymi mogły być
wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
Zapoznałam (em) się z regulaminem rozgrywek. Oświadczam, że jestem zdrowa (wy) i mogę uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez
Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie. W rozgrywkach startuję na własną odpowiedzialność i nie wysunę żadnych roszczeń przeciwko
organizatorowi imprezy na wypadek odniesionych szkód i obrażeń. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z
danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji jako zawodniczki (zawodnika) w mistrzostwach Kwidzyna dubletów w boules z okazji Dni Kwidzyna
2019. Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o administratorze danych i jego siedzibie, przysługującym mi prawie dostępu do treści moich
danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, prawie do wniesienia skargi na działania administratora, jak również, że
podanie tych danych było dobrowolne a one same nie będą podlegały przetwarzaniu automatycznemu. Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły,
art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr
119, str. 1

- prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje
wyłącznie organizatorowi imprezy i sędziemu głównemu zawodów

ZAPRASZAMY
www.kcsir.pl

REGULAMIN OTWARTYCH
INDYWIDUALNYCHMISTRZOSTW KWIDZYNA 2019
W SQUASHA (OPEN) O PUCHAR KCSiR
Z OKAZJI OBCHODÓW DNI KWIDZYNA 2019
1. ORGANIZATOR: Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji,
2. CEL IMPREZY: - wyłonienie najlepszych zawodników w tenisie ziemnym,
- popularyzacja tenisa ziemnego wśród młodzieży i dorosłych,
- uczczenie obchodów DNI KWIDZYNA 2019
3. TERMIN I MIEJSCE: 16 czerwca 2019 (niedziela) godz. 10:00,
Kompleks przy ul. Wiejskiej w Kwidzynie.
Zgłoszenia przyjmowane będą na miejscu 30 minut przed rozpoczęciem
4. UCZESTNICTWO: W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni, którzy zgłoszą się do turnieju
w wyznaczonym terminie. Udział w turnieju nieodpłatny.
5. SYSTEM ROZGRYWEK: Zostanie ustalony na miejscu w zależności od ilości zgłoszeń. Jeśli turniej
zostanie rozegrany w grupach, to wszystkie mecze w grupach rozgrywane będą systemem „best of 3”,
gdzie każdy set będzie grany do 11 pkt, a w przypadku stanu 11:11 punkt 12 jest kończącym. Mecz
finałowy i o III miejsce rozegrane zostaną systemem „best of 5”. Set 3 rozgrywany będzie do 9 pkt.
(przy stanie 8:8, punkt 9 kończy seta.
Przy zgłoszeniu powyżej 10 osób – system pucharowy z grą o każde miejsce do 2 wygranych setów
(Bo3). Półfinały, mecz o III miejsce mecz finałowy – do 3 wygranych setów (Bo3).
Każdy set rozgrywany będzie do 11 pkt (przy równowadze 10:10 do dwóch punktów przewagi.
Mecze rozgrywane będą piłką - 2 żółte kropki.
Obowiązują zasady gry Polskiej Federacji Squasha dostępne na stronie pfs.com.pl.
O przebiegu zawodów decyduje sędzia główny wyznaczony przez organizatora. Kolejne mecze na
korcie sędziuje przegrany z poprzedniego meczu lub wyznaczony przez sędziego głównego.
6. NAGRODY: Za miejsca I – IV pamiątkowe puchary i koszulki za miejsca I-III.
7. UWAGI KOŃCOWE:
- Na obiekcie obowiązuje Regulamin i jest on nadrzędny nad regulaminem zawodów.
Regulamin obiektu jest dostępny na stronie internetowej www.kcsir.pl i przy wejściu na obiekt.
- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu,
- sędzia główny zawodów zostaje wyznaczony przez organizatora,
- osoby zgłaszające się do turnieju zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem imprezy.
* zgłaszając swój udział oświadczają, że są zdolne do udziału w zawodach i startują na własną odpowiedzialność,
* wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych przez organizatora zawodów,
wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z danymi osobowymi mogły być
wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
Zapoznałam (em) się z regulaminem rozgrywek. Oświadczam, że jestem zdrowa (wy) i mogę uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez
Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie. W rozgrywkach startuję na własną odpowiedzialność i nie wysunę żadnych roszczeń przeciwko
organizatorowi imprezy na wypadek odniesionych szkód i obrażeń. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z
danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji jako zawodniczki (zawodnika) w Otwartych Indywidualnych Mistrzostwach Kwidzyna w squasha z okazji
Dni Kwidzyna 2019. Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o administratorze danych i jego siedzibie, przysługującym mi prawie dostępu do
treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, prawie do wniesienia skargi na działania administratora, jak
również, że podanie tych danych było dobrowolne a one same nie będą podlegały przetwarzaniu automatycznemu. Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171
preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z
2016 r. Nr 119, str. 1

- prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje
wyłącznie organizatorowi imprezy i sędziemu głównemu zawodów

ZAPRASZAMY

REGULAMIN
OTWARTYCH INDYWIDUALNYCH
MISTRZOSTW KWIDZYNA 2019
W PING-PONGA O PUCHAR KCSiR
Z OKAZJI OBCHODÓW DNI KWIDZYNA 2019
1. ORGANIZATOR: Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji,
2. CEL IMPREZY: - wyłonienie najlepszych zawodników w ping-pongu,
- popularyzacja gry w ping-ponga wśród młodzieży i dorosłych,
- uczczenie obchodów DNI KWIDZYNA 2019
3. TERMIN I MIEJSCE: 16 czerwca 2019 (niedziela) godz. 10:00
Hala sportowa przy ul. Mickiewicza (zgłoszenia 9:30 - 9:50)
4. UCZESTNICTWO: W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni, którzy
zgłoszą się na turniej o wyznaczonej godzinie.
W zawodach mogą startować również zawodnicy zrzeszeni w PZTS.
Turniej zostanie rozegrany w kategorii OPEN. Udział w turnieju nieodpłatny.
5. SYSTEM ROZGRYWEK: System rozgrywek zostanie ustalony na miejscu
w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.
6. PRZEPISY GRY: Każdy zawodnik gra identyczną rakietką pokrytą papierem ściernym. W trakcie
trwania turnieju całość sprzętu zapewnia organizator.
Mecze rozgrywane będą do 2 wygranych setów. Każdy set do 15 zdobytych
punktów. W przypadku remisu (14:14) obowiązuje zasada „nagłej śmierci”
tzn. że zawodnik, który pierwszy zdobędzie 15 punkt, wygrywa seta.
Double point – każdy zawodnik raz w meczu ma możliwość zagrania o podwójną stawkę. Przed
przekroczeniem 12 pkt, zawodnik może poprosić o pomarańczową piłeczkę, wtedy
wygrana akcja dla zawodnika, który zażądał DP warta jest 2 pkt, natomiast dla
przeciwnika, jeśli wygra, przyznawany jest normalnie 1 pkt. W meczu finałowym
obydwaj zawodnicy z DP mogą skorzystać dwukrotnie. Po każdym zakończonym
secie następuje wymiana rakietek z przeciwnikiem przy stole.
Po 2 serwach następuje zmiana serwującego.
7. NAGRODY: Za miejsca I – IV pamiątkowe puchary i koszulki za miejsca I-III.
8. UWAGI KOŃCOWE:
- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu,
- sędzia główny zawodów zostaje wyznaczony przez organizatora,
- osoby zgłaszające się do turnieju zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem imprezy.
* zgłaszając swój udział oświadczają, że są zdolne do udziału w zawodach i startują na własną odpowiedzialność,
* wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych przez organizatora zawodów,
wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z danymi osobowymi mogły być
wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
Zapoznałam (em) się z regulaminem rozgrywek. Oświadczam, że jestem zdrowa (wy) i mogę uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez
Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie. W rozgrywkach startuję na własną odpowiedzialność i nie wysunę żadnych roszczeń przeciwko
organizatorowi imprezy na wypadek odniesionych szkód i obrażeń. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z
danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji jako zawodniczki (zawodnika) w Otwartych Indywidualnych Mistrzostwach Kwidzyna w ping-ponga z
okazji Dni Kwidzyna 2019. Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o administratorze danych i jego siedzibie, przysługującym mi prawie
dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, prawie do wniesienia skargi na działania
administratora, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne a one same nie będą podlegały przetwarzaniu automatycznemu. Podstawa prawna: pkt 32,
pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

- prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje
wyłącznie organizatorowi imprezy i sędziemu głównemu zawodów

ZAPRASZAMY
www.kcsir.pl

REGULAMIN
OTWARTYCH MISTRZOSTW KWIDZYNA
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ
O PUCHAR KCSiR
Z OKAZJI OBCHODÓW DNI KWIDZYNA 2019
1. ORGANIZATOR:

Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji

2. CEL:

- popularyzacja siatkówki plażowej,
- popularyzacja różnych form rekreacji,
- wyłonienie najlepszych drużyn,
- uczczenie obchodów DNI KWIDZYNA 2019.
3. TERMIN I MIEJSCE: 16

czerwca 2019 (niedziela) godz. 10:30
Stadion Miejski w Kwidzynie przy ul. Sportowej 6
- boiska do gry w siatkówkę plażową

4. UCZESTNICTWO:

W turnieju mogą uczestniczyć drużyny w składach 2-osobowych pow. 16 lat,
które zgłoszą swój udział w turnieju w dniu zawodów w godz. 10:00 – 10:20.
Turniej zostanie rozegrany w kat. KOBIET i kat. MĘŻCZYZN

5. SYSTEM ROZGRYWEK: System

rozgrywek zostanie ustalony na miejscu, w zależności
od ilości zgłoszonych drużyn.

6. SPRAWY FINANSOWE: Koszty

organizacyjne oraz zakupu nagród pokrywa organizator.
Koszty przyjazdu i uczestnictwa w turnieju pokrywają drużyny
we własnym zakresie. Udział w turnieju nieodpłatny.

7. NAGRODY:

Za zajęcie I-III miejsca w turnieju drużyny otrzymają puchary i koszulki.

8. SPRAWY KOŃCOWE:
- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu,
- sędzia główny zawodów zostaje wyznaczony przez organizatora,
- osoby zgłaszające się do turnieju zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem imprezy.
* zgłaszając swój udział oświadczają, że są zdolne do udziału w zawodach i startują na własną odpowiedzialność,
* wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych przez organizatora zawodów,
wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z danymi osobowymi mogły być
wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
Zapoznałam (em) się z regulaminem rozgrywek. Oświadczam, że jestem zdrowa (wy) i mogę uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez
Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie. W rozgrywkach startuję na własną odpowiedzialność i nie wysunę żadnych roszczeń przeciwko
organizatorowi imprezy na wypadek odniesionych szkód i obrażeń. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z
danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji jako zawodniczki (zawodnika) w Otwartych Mistrzostwach Kwidzyna w siatkówce plażowej z okazji Dni
Kwidzyna 2019. Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o administratorze danych i jego siedzibie, przysługującym mi prawie dostępu do
treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, prawie do wniesienia skargi na działania administratora, jak
również, że podanie tych danych było dobrowolne a one same nie będą podlegały przetwarzaniu automatycznemu. Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171
preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z
2016 r. Nr 119, str. 1

- prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje
wyłącznie organizatorowi imprezy i sędziemu głównemu zawodów

ZAPRASZAMY
www.kcsir.pl

REGULAMIN
TURNIEJU KOSZYKÓWKI
*DUO BASKET*
DRUŻYN 2-OSOBOWYCH
Z OKAZJI OBCHODÓW DNI KWIDZYNA 2019
1. ORGANIZATOR:

Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji

2. CEL:

- popularyzacja koszykówki,
- popularyzacja różnych form rekreacji,
- wyłonienie najlepszych drużyn,
- uczczenie obchodów DNI KWIDZYNA 2019
3. TERMIN I MIEJSCE: 16

czerwca 2019 (niedziela) godz. 11:00
Stadion Miejski w Kwidzynie przy ul. Sportowej 6
- boiska do gry w koszykówkę.

4. UCZESTNICTWO:

W turnieju mogą uczestniczyć drużyny w składach 2-osobowych,
które zgłoszą swój udział w turnieju w dniu zawodów w godz. 10:30 – 10:50.
Turniej zostanie rozegrany w kat. OPEN

5. SYSTEM ROZGRYWEK: System

rozgrywek zostanie ustalony na miejscu, w zależności
od ilości zgłoszonych drużyn. Turniej zostanie rozegrany zgodnie
z przepisami gry w „duo basket”

6. SPRAWY FINANSOWE: Koszty

organizacyjne oraz zakupu nagród pokrywa organizator.
Koszty przyjazdu i uczestnictwa w turnieju pokrywają drużyny
we własnym zakresie. Udział w turnieju nieodpłatny.

7. NAGRODY:

Za zajęcie I-III miejsca w turnieju drużyny otrzymają puchary.

8. SPRAWY KOŃCOWE:
- wszystkie mecze sędziują sędziowie wyznaczeni przez organizatora (upoważnieni przez organizatora
do podejmowania wszelkich decyzji i do rozpatrywania wszelkich ewentualnych protestów),
- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu,
- osoby zgłaszające się do turnieju zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem imprezy.
* zgłaszając swój udział oświadczają, że są zdolne do udziału w zawodach i startują na własną odpowiedzialność,
* wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych przez organizatora zawodów,
wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z danymi osobowymi mogły być
wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
Zapoznałam (em) się z regulaminem rozgrywek. Oświadczam, że jestem zdrowa (wy) i mogę uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez
Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie. W rozgrywkach startuję na własną odpowiedzialność i nie wysunę żadnych roszczeń przeciwko
organizatorowi imprezy na wypadek odniesionych szkód i obrażeń. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z
danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji jako zawodniczki (zawodnika) w turnieju koszykówki duo basket z okazji Dni Kwidzyna 2019.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o administratorze danych i jego siedzibie, przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych
oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, prawie do wniesienia skargi na działania administratora, jak również, że podanie
tych danych było dobrowolne a one same nie będą podlegały przetwarzaniu automatycznemu. Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4
pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

- prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje
wyłącznie organizatorowi imprezy i sędziemu głównemu zawodów

ZAPRASZAMY
www.kcsir.pl

R E G U L A M I N INDYWIDUALNYCH
MISTRZOSTW KWIDZYNA
W RZUCIE PODKOWĄ
O PUCHAR KCSiR
Z OKAZJI OBCHODÓW DNI KWIDZYNA 2019
1. ORGANIZATOR:

Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji

2. CEL:

- propozycja rzutu podkową jako formy gry rekreacyjnej,
- uczczenie obchodów DNI KWIDZYNA 2019,
- wyłonienie najlepszych zawodników.
3. TERMIN I MIEJSCE: 16 czerwca 2019 (niedziela) godz. 13:00
Stadion Miejski w Kwidzynie przy ul. Sportowej 6 (za bramką boisko głównego).
4. UCZESTNICTWO: W turnieju mogą uczestniczyć osoby, które zgłoszą swój udział w turnieju,
w dniu zawodów w godz. 12:30 – 12:50.
5. SYSTEM ROZGRYWEK I PUNKTACJA: System rozgrywek zostanie ustalony na miejscu, w zależności od ilości
zgłoszeń. Przy dużej ilości zgłoszeń - System rozgrywek pucharowy –
przegrywający odpada z dalszej fazy rozgrywek.
Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń - losowanie.
Każda rozgrywka składać się będzie z pięciu serii
(każdy gracz ma 5 rzutów w serii).
Punktacja: a - rzut, gdy podkowa opasa palik - 20 pkt. (jedyny przypadek, że podkowa nie musi dotknąć palika, a go opasa),
b - rzut, gdy podkowa dotknie palika i znajdzie się w małym polu - 7 pkt.,
c - rzut, gdy podkowa dotknie palika i znajdzie się w dużym polu - 3 pkt.,
d - rzut, gdy podkowa dotknie palika i znajdzie się na linii zew. małego pola - 3 pkt.,
e - rzut, gdy podkowa dotknie palika i znajdzie się na linii zew. dużego pola lub poza polem - 0 pkt.,
f - rzut, gdy podkowa po rzucie nie dotknie palika – 0 pkt (wyjątek patrz pkt a)
Uwaga: W przypadku, gdy po prawidłowym rzucie podkowa leży na dywaniku i dotyka linii, to liczona jest zawsze mniejsza
wartość punktowa
6. SPRAWY FINANSOWE: Koszty

organizacyjne oraz zakupu nagród pokrywa organizator.
Udział w turnieju nieodpłatny.
7. NAGRODY: Za miejsca I-IV puchary, za miejsca I-III dodatkowo pamiątkowe koszulki.
8. SPRAWY KOŃCOWE:
- turniej prowadzi sędzia wyznaczony przez organizatora, natomiast wszystkie mecze sędziują sobie zawodnicy sami,
- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu,
- osoby zgłaszające się do turnieju zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem imprezy.
* zgłaszając swój udział oświadczają, że są zdolne do udziału w zawodach i startują na własną odpowiedzialność,
* wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych przez organizatora zawodów,
wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z danymi osobowymi mogły być
wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
Zapoznałam (em) się z regulaminem rozgrywek. Oświadczam, że jestem zdrowa (wy) i mogę uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez
Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie. W rozgrywkach startuję na własną odpowiedzialność i nie wysunę żadnych roszczeń przeciwko
organizatorowi imprezy na wypadek odniesionych szkód i obrażeń. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z
danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji jako zawodniczki (zawodnika) w Indywidualnych Mistrzostwach Kwidzyna w rzucie podkową z okazji
Dni Kwidzyna 2019. Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o administratorze danych i jego siedzibie, przysługującym mi prawie dostępu do
treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, prawie do wniesienia skargi na działania administratora, jak
również, że podanie tych danych było dobrowolne a one same nie będą podlegały przetwarzaniu automatycznemu. Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171
preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z
2016 r. Nr 119, str. 1

- prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje
wyłącznie organizatorowi imprezy i sędziemu głównemu zawodów

ZAPRASZAMY
www.kcsir.pl

REGULAMIN
KONKURENCJI FESTYNOWYCH
* SZUKANIE ZŁOTA *
* LABIRYNT PIONOWY *
* RZUT BERETEM NA ODLEGŁOŚĆ *

Z OKAZJI OBCHODÓW DNI KWIDZYNA 2019
1. ORGANIZATOR:
2. CEL:

Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji

- popularyzacja różnych form rekreacji i zabawy,
- wyłonienie najlepszych zawodników,
- uczczenie obchodów DNI KWIDZYNA 2019
3.TERMIN I MIEJSCE: 16 czerwca 2019 (niedziela) godz. 13:30
– Stadion Miejski w Kwidzynie (boisko główne)
4. UCZESTNICTWO: W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy chętni, którzy zgłoszą się do udziału
w trakcie trwania zawodów (13:30 – 14:30)
5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURENCJI:
Prawidłowy przebieg i opis każdej konkurencji zostanie przedstawiony każdemu uczestnikowi.
Jedyną zasadą jest wykonać prawidłowo zadanie.
6. SPRAWY FINANSOWE: Koszty

organizacyjne oraz zakupu nagród pokrywa organizator.
Udział w turnieju nieodpłatny.
7. NAGRODY: Za zajęcie trzech pierwszych miejsca w konkurencji uczestnicy otrzymają puchary.
8. SPRAWY KOŃCOWE:
- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu,
- sędzia główny zawodów zostaje wyznaczony przez organizatora,
- osoby zgłaszające się do turnieju zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem imprezy.
* zgłaszając swój udział oświadczają, że są zdolne do udziału w zawodach i startują na własną odpowiedzialność,
* wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych przez organizatora zawodów,
wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z danymi osobowymi mogły być
wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
Zapoznałam (em) się z regulaminem rozgrywek. Oświadczam, że jestem zdrowa (wy) i mogę uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez
Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie. W rozgrywkach startuję na własną odpowiedzialność i nie wysunę żadnych roszczeń przeciwko
organizatorowi imprezy na wypadek odniesionych szkód i obrażeń. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z
danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji jako zawodniczki (zawodnika) w konkurencjach festynowych z okazji Dni Kwidzyna 2019. Jednocześnie
oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o administratorze danych i jego siedzibie, przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich
poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, prawie do wniesienia skargi na działania administratora, jak również, że podanie tych
danych było dobrowolne a one same nie będą podlegały przetwarzaniu automatycznemu. Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11,
art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

- prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje
wyłącznie organizatorowi imprezy i sędziemu głównemu zawodów

ZAPRASZAMY
www.kcsir.pl

REGULAMIN
TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO
„MISTRZ BETONOWEGO STOŁU”
Z OKAZJI OBCHODÓW DNI KWIDZYNA 2019
1. ORGANIZATOR: Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji,
2. CEL IMPREZY: - wyłonienie najlepszych zawodników,
- popularyzacja tenisa stołowego,
- uczczenie obchodów DNI KWIDZYNA 2019.
3. TERMIN I MIEJSCE: 16 czerwca 2019 (niedziela) godz.15:00
Stadion Miejski w Kwidzynie przy ul. Sportowej 6
- stoły betonowe do gry w tenisa stołowego
(zgłoszenia 14:30 - 14:50)
4. UCZESTNICTWO: Turniej zostanie rozegrany w kat. OPEN
W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni, którzy
zgłoszą się na turniej o wyznaczonej godzinie.
Udział w turnieju nieodpłatny.
5. SYSTEM ROZGRYWEK: System rozgrywek zostanie ustalony na miejscu
w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.
6. NAGRODY: Za miejsca I – III pamiątkowe puchary.
7. UWAGI KOŃCOWE:
- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu,
- sędzia główny zawodów zostaje wyznaczony przez organizatora,
- osoby zgłaszające się do turnieju zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem imprezy.
* zgłaszając swój udział oświadczają, że są zdolne do udziału w zawodach i startują na własną odpowiedzialność,
* wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych przez organizatora zawodów,
wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z danymi osobowymi mogły być
wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
Zapoznałam (em) się z regulaminem rozgrywek. Oświadczam, że jestem zdrowa (wy) i mogę uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez
Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie. W rozgrywkach startuję na własną odpowiedzialność i nie wysunę żadnych roszczeń przeciwko
organizatorowi imprezy na wypadek odniesionych szkód i obrażeń. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z
danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji jako zawodniczki (zawodnika) w turnieju tenisa stołowego „mistrz betonowego stołu” z okazji Dni
Kwidzyna 2019. Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o administratorze danych i jego siedzibie, przysługującym mi prawie dostępu do
treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, prawie do wniesienia skargi na działania administratora, jak
również, że podanie tych danych było dobrowolne a one same nie będą podlegały przetwarzaniu automatycznemu. Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171
preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z
2016 r. Nr 119, str. 1

- prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje
wyłącznie organizatorowi imprezy i sędziemu głównemu zawodów

ZAPRASZAMY
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REGULAMIN
MISTRZOSTW KWIDZYNA DUBLETÓW
W CORNHOLE
Z OKAZJI OBCHODÓW DNI KWIDZYNA 2019
1. ORGANIZATOR: Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji,
2. CEL IMPREZY: - popularyzacja nowej gry cornhole,
- wyłonienie najlepszych drużyn deblowych
- uczczenie obchodów DNI KWIDZYNA 2019.
3. TERMIN I MIEJSCE: 16 czerwca 2019 (niedziela) godz. 15:30,
Stadion KCSiR przy ul. Sportowej 6 (boisko do koszykówki i piłki ręcznej).
- zgłoszenia na miejscu w godz. 15:00 - 15:20)
4. UCZESTNICTWO: W turnieju mogą brać udział wszystkie chętne 2 – osobowe drużyny, które zgłoszą
się do turnieju o wyznaczonej godzinie. Udział w turnieju nieodpłatny.
5. SYSTEM ROZGRYWEK: System rozgrywek zostanie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeniowej,
w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.
6. NAGRODY: Za miejsca I – III pamiątkowe puchary i dyplomy (koszulki za miejsca I-III)
7. UWAGI KOŃCOWE:
- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu,
- sędzia główny zawodów zostaje wyznaczony przez organizatora,
- osoby zgłaszające się do turnieju zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem imprezy.
* zgłaszając swój udział oświadczają, że są zdolne do udziału w zawodach i startują na własną odpowiedzialność,
* wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych przez organizatora zawodów,
wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z danymi osobowymi mogły być
wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
Zapoznałam (em) się z regulaminem rozgrywek. Oświadczam, że jestem zdrowa (wy) i mogę uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez
Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie. W rozgrywkach startuję na własną odpowiedzialność i nie wysunę żadnych roszczeń przeciwko
organizatorowi imprezy na wypadek odniesionych szkód i obrażeń. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z
danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji jako zawodniczki (zawodnika) w Mistrzostwach Kwidzyna dubletów w cornhole z okazji Dni Kwidzyna
2019. Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o administratorze danych i jego siedzibie, przysługującym mi prawie dostępu do treści moich
danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, prawie do wniesienia skargi na działania administratora, jak również, że
podanie tych danych było dobrowolne a one same nie będą podlegały przetwarzaniu automatycznemu. Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły,
art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr
119, str. 1

- prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje
wyłącznie organizatorowi imprezy i sędziemu głównemu zawodów
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