
 

                                                              REGULAMIN 

I TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY WŁODOWICE 

 

I   CEL TURNIEJU: 

1. Podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej strażaków OSP; 

2. Objęcie działalnością sportową jak największej liczby strażaków; 

3. Propagowanie zdrowego tryby życia; 

4. Integracja środowiska pożarniczego. 

II   ORGANIZATOR TURNIEJU: 

1. Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej we Włodowicach; 

2. Burmistrz Miasta i Gminy Włodowice. 

III   GOSPODARZ OBIEKTU: 

1. Ochotnicza Straż Pożarna we Włodowicach. 

IV   KOORDYNATOR TURNIEJU: 

1. dh Stanisław Ibek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału 

Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we 

Włodowicach (tel.: 509 206 442); 

2. dh Przemysław Szymocha – Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we Włodowicach                   

(tel.: 693 829 091). 

V   TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU: 

1. Turniej odbędzie się 11 marca 2023 r. (sobota) w sali sportowej Szkoły 

Podstawowej im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach, ul. Krakowska 13; 

2. Rozpoczęcie Turnieju o godzinie 10:00. 

 



VI   WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. W turnieju mogą wziąć udział strażacy – zarówno kobiety, jak i mężczyźni –  

członkowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy 

Włodowice oraz członkowie Dziecięcych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 

2. W Turnieju mogą również wziąć udział przedstawiciele organizacji, służb                               

i instytucji, które z racji współpracy, współdziałania i wspomagania Ochotniczych 

Straży Pożarnych chcą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym ruchu 

strażackiego naszego regionu. 

3. Wszyscy zawodnicy i zawodniczki występują na takich samych warunkach                             

i rozgrywają Turniej według harmonogramu rozgrywek. 

4. Nie wprowadza się ograniczenia ilości uczestników. 

5. Nie wprowadza się ograniczeń wiekowych dla zawodników, natomiast ustala się 

następujące kategorie/grupy: 

a) wśród mężczyzn: 

- młodzicy – wiek do 12 roku życia, 

- juniorzy – wiek powyżej 12 roku życia do 18, 

- dorośli – wiek powyżej 18 roku życia do 45,  

- seniorzy – wiek powyżej 45 roku życia, 

b) wśród kobiet: 

- grupa I – wiek do 15 roku życia, 

- grupa II – wiek powyżej 15 roku życia, 

6. Zaszeregowanie do poszczególnych kategorii/grup wiekowych odbywa się na 

podstawie karty zgłoszeń (załącznik Nr 1 do Regulaminu) i okazanego dokumentu 

tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna, prawo jazdy, paszport lub 

legitymacja członka OSP). 

7. Zawodnicy przyjeżdżają na turniej na własny koszt i ze swoim sprzętem (paletki) 

oraz sportowym obuwiem zmiennym (tzw. halowym). 

8. Każdy zawodnik jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się                      

z Regulaminem I Turnieju Tenisa Stołowego Ochotniczych Straży Pożarnych                       

o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice, oświadczenia, iż bierze udział                 

w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność oraz oświadczenie              

ostanie zdrowia (załącznik Nr 2 do Regulaminu). 

9. W stosunku do osób poniżej 18 roku życia oświadczenie o zapoznaniu się                      

z Regulaminem I Turnieju Tenisa Stołowego Ochotniczych Straży Pożarnych                       



o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice, oświadczenia, iż bierze udział                

w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność oraz oświadczenie 

o stanie zdrowia składa rodzic/opiekun prawny (załącznik Nr 3 do Regulaminu). 

10. Każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej we własnym zakresie wybiera na czas 

Turnieju kapitana drużyny tzw. kierownika grupy, który zobowiązany jest do: 

a) sporządzenia karty zgłoszenia zawodników reprezentujących daną jednostkę 

Ochotniczej Straży Pożarnej, 

b) pobrania od uczestników wszystkich koniecznych oświadczeń,    

c) potwierdzenia u Organizatora obecności osób znajdujących się na karcie 

zgłoszenia uczestników Turnieju, 

d) dopilnowania obowiązku wpisania się oraz podpisania się przez każdego 

uczestnika swojej grupy na liście obecności Turnieju. 

VII   ZGŁOSZENIA: 

1. Karty zgłoszenia zawodników reprezentujących każdą jednostkę Ochotniczej Straży 

Pożarnej  z terenu Miasta i Gminy Włodowice oraz pozostałe wymagane 

oświadczenia należy przesłać do 8 marca 2023 r. na adres e-mail: 

primexs1@interia.pl lub dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy we Włodowicach, 

pok. 12 bądź Koordynatora Turnieju. 

2. W sprawach związanych z rozgrywkami należy kontaktować się z Koordynatorem 

Turnieju. 

VIII    PRZEBIEG ZAWODÓW  

1. Czas trwania Turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych zawodników. 

2. Harmonogram i system rozgrywek zostanie przedstawiony przed rozpoczęciem 

Turnieju. 

IX   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy Turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów 

ustalonych przez Organizatora Turnieju i Gospodarza Obiektu. 

2. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia oraz stałej opieki medycznej i nie ponosi 

odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia oraz zagubienia, 

uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników. 

3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych. 



5. Zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony wizerunku podczas Turnieju: 

a) Organizator utrwala na nośnikach elektronicznych, optycznych lub papierowych 

przebieg Turnieju dla celów dokumentacji, promocji oraz reklamy, 

b) wizerunek stanowiący jedynie szczegół większej całości imprezy sportowej 

osób przebywających na terenie imprezy sportowej może zostać utrwalony,               

a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacji przebiegu Turnieju, 

reklamowych oraz promocyjnych (art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim prawach pokrewnych), 

c) podstawą przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu jest 

udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a), prawnie uzasadniony interes administratora 

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) 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), 

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rejestrowanie i rozpowszechnianie 

wizerunku przez uczestników Turnieju, 

e) dla potrzeb utrwalenia i rozpowszechniania wizerunku konkretnej osoby 

organizator odbierze stosowną zgodę (załącznik Nr 4 do Regulaminu)  dla 

realizacji celów określonych w pkt. 1, 

f) każdy uczestnik Turnieju ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, przenoszenia 

danych lub żądać usunięcia swoich danych osobowych (prawa uczestnika 

szczegółowo określone zostały w klauzuli informacyjnej). 

 

Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej  

oraz  
Wiceprezes Zarządu Gminnego 

Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP we Włodowicach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1  
do Regulaminu I Turnieju Tenisa Stołowego 

 Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice 
 

  
 

KARTA  
ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW I TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO 

OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH  
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY WŁODOWICE 

 
W DNIU 11 MARCA 2023 r. we WŁODOWICACH 

 
JEDNOSTKA OSP …………………………………………….. 

 
 

Lp. Imię i nazwisko 
 

Adres zamieszkania Data urodzenia Uwagi  

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

 
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w ………………………………………. zgłasza w/w 
osoby do udziału w I Turnieju Tenisa Stołowego Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice . 
 
 
 
 
 
…………………………………            …………………………………. 
          (pieczęć jednostki OSP)               (czytelny podpis kierownika grupy) 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2  
do Regulaminu I Turnieju Tenisa Stołowego 

 Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………… oświadczam, 

że stan mojego zdrowia pozwala mi na udział w I Turnieju Tenisa Stołowego Ochotniczych 

Straży Pożarnych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice. Jednocześnie oświadczam, 

iż biorę udział w Turnieju na własną odpowiedzialność i ryzyko. Przyjmuję do wiadomości                 

i akceptuję fakt, iż w przypadku jakichkolwiek urazów i kontuzji doznanych podczas Turnieju 

Organizator nie ponosi za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności, w związku z czym nie będę 

wysuwał/a wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.  

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Turnieju oraz akceptuję jego 

postanowienia. 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 oraz motywem 32 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 (Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej z 4.5.2016 r. L 119/1) oraz art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 2509), wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu tj. imienia i nazwiska, daty 

urodzenia, miejsca zamieszkania oraz wizerunku dla celów zorganizowania                              

i przeprowadzenia Turnieju. 

Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z Turnieju z moim wizerunkiem na potrzeby 

Organizatora Turnieju. 

     …………………………………………………………… 

                     (miejscowość, data, czytelny podpis zawodnika) 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Załącznik Nr 3  
do Regulaminu I Turnieju Tenisa Stołowego 

 Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice 
 

 
ZGODA RODZICÓW* 

(*wypełniają rodzice/opiekunowie prawni osoby poniżej 18 roku życia) 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ................................................................................., 

                                                                                      (imię i nazwisko dziecka) 

urodzonego/urodzonej…………………………………………………………………………..  

                                                                       (data urodzenia dziecka) 

na udział w I Turnieju Tenisa Stołowego Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Włodowice, który odbędzie się 11 marca 2023 r. o godz. 10.00 w sali sportowej 
Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach, ul. Krakowska 13. 
Ponadto oświadczam: 
- biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane przez moje dziecko; 
- oświadczam, że stan mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w tym turnieju w razie 
wystąpienia nagłej konieczności wyrażam zgodę na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów 
medycznych ratujących zdrowie lub życie mojego dziecka. 
- oświadczam, że jako opiekun prawny uczestnika Turnieju Tenisa Stołowego, zgodnie                  
z art. 7 oraz motywem 32 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 4.5.2016 r. L 119/1) oraz                  
art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2022 r., poz. 2509), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych 
w zgłoszeniu tj. imienia i nazwiska, daty urodzenia, nr telefonu, miejsca zamieszkania oraz 
wizerunku dla celów zorganizowania i przeprowadzenia Turnieju. 
Ponadto oświadczam, że: 
1) zapoznałam/em się z treścią regulaminu i wymagań turniejowych; 
2) zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej administratora danych; 
3) akceptuję i wyrażam zgodę na postanowienia regulaminu Turnieju. 
 
..................................................................................................................... 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 
 
..................................................................................................................... 
(adres) 
..................................................................................................................... 
(nr telefonu) 
........................... ......................................................................................... 
(miejscowość, data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 4  
do Regulaminu I Turnieju Tenisa Stołowego 

 Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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 (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż: 

1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy 
Włodowice z siedzibą we Włodowicach, ul. Krakowska 26. 

2 W Urzędzie Miasta i Gminy Włodowice został powołany inspektor danych osobowych 
i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: iodo@wlodowice.pl  

3 Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będąi: 
a. udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu, 

przeprowadzenia I Turnieju Tenisa Stołowego Ochotniczych Straży Pożarnych              
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice; 

b. prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. f                             
(RODO), prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dotarcie do jak 
najszerszego grona zainteresowanych; 

c. realizacji obowiązków prawnych związanych z realizacją ustawowych zadań; 
własnych, zleconych oraz porozumień z organami władzy państwowej                               
i samorządowej, w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj.: Dz.U. z 2022, poz. 559 ze zm.); 

d. art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tj.: Dz.U. z 2022 r., poz. 2509). 

4 Dane osobowe uczestnika nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem           
podmiotów do tego uprawnionych takich jak: 
a. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa, 
b. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 

zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
c. osoby odwiedzające siedzibę administratora (gabloty, tablice ogłoszeniowe), 

internetowe serwisy informacyjne administratora danych. 
5 Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane 

w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny, wynikający                             
z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących                                 
u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt) lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec 
przetwarzania opartego o art. 6 ust 1 lit f RODO, bądź żądania wycofania zgody wobec 
przetwarzania opartego na art.6 ust 1 lit a RODO. 

6 Posiada Pani/Pan prawo: 
a. dostępu do treści swoich danych, 
b. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 
c. żądania usunięcia danych, gdy: 
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 
• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 
d. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO, 
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na 

podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO, 
f. ograniczenia przetwarzania, gdy: 
• osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 



• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, 
• administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są 
one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń; 
g.   prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych 
      osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem       
      przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7 Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących uczestnika Turnieju narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016. 

 
 
 
 

…………………………………………………………… 

                     (miejscowość, data, czytelny podpis zawodnika) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
i Każdorazowo w związku z publikacją na portalu Facebook, następuje przekazanie danych osobowych do Państwa 
trzeciego USA i odbiorcą danych osobowych jest Spółka Facebook Inc.  
Spółka Facebook Inc. przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Unii Europejskiej                              
z Departamentem Handlu USA w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, 
klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej. Komisja Europejska uznaje, że Stany Zjednoczone 
zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii do samocertyfikowanych 
podmiotów w Stanach Zjednoczonych w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. W szczególności Komisja 
stwierdza, że zasady opublikowane przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych rozumiane jako całość, 
zapewniają stopień ochrony danych osobowych, który jest zasadniczo równoważny poziomowi gwarantowanemu 
podstawowymi zasadami ustanowionymi w dyrektywie 95/46/WE. 


