
Regulamin Ligi Turniejów Piłki Siatkowej w 2020r. im. Marcina Popędy 

1.   Cel: 
 - popularyzacja piłki siatkowej  
- zaprezentowanie formy aktywnego spędzania czasu wolnego 
- wspomnienie kolegi św. Marcina Popędy 
2. Organizatorzy i sponsorzy: Klub Piłki Siatkowej Faraon, Gminne Centrum Edukacji i   Sportu 
w Ziębicach, Urząd Miejski w Ziębicach, Optyka-Optometria Ziębice, Automax, Fines Ziębice, 
Grupa Evomet Sp. z o.o 
3. Termin i miejsce 
- Liga Piłki Siatkowej odbędzie się systemem Turniejowym, w ciągu roku odbędzie się łącznie 
5 turniejów: 4 turnieje kwalifikacyjne i 1 turniej finałowy 
 - w turnieju finałowym zagra 6 drużyn z największą liczbą punktów po turniejach 
kwalifikacyjnych 
- zawody rozgrywane będą w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr4 w Ziębicach i Sali 
gimnastycznej Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach 
 - wstępny terminarz turniejów: 22.02.2020r., 18.04.2020r., 13.06.2020r., 12.09.2020r., 
10.10.2020r. 
 - organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty rozgrywania turniejów 
 4. Uczestnictwo: 
 -prawo startu w turnieju mają drużyny amatorskie, które bezwzględnie będą   przestrzegać i 
akceptować regulamin zawodów 
- zgłoszenia drużyn przyjmuje trener KPS Faraon Paweł Dobrzański 
(dober911@poczta.onet.pl), najpóźniej na tydzień przed każdym turniejem 
5. Nagrody: 
 - w turniejach kwalifikacyjnych przewidziane są puchary dla najlepszych drużyn i najlepszego 
zawodnika oraz dyplomy dla wszystkich drużyn 
- każdy uczestnik będzie miał dostęp do strefy bufetu, gdzie przewidziany będzie poczęstunek 
oraz kawa, herbata, ciasto. 
6. Postanowienia końcowe 
- zawody rozgrywane będą zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Siatkowej, sprawy 
sporne rozstrzygać będzie Sędzia Główny Zawodów 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia 
zawodników od: wypadku, kradzieży, zagubienia sprzętu i odzieży , kontuzji i nieszczęśliwych 
wypadków, za rzeczy pozostawione w szatni 
- w sprawach rozgrywek można kontaktować się z pracownikiem GCEiS Panem Jerzym 
Rejnowskim (rejnowski@gceis.pl) i Panem Pawłem Dobrzańskim (dober911@poczta.onet.pl) 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 

Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Edukacji i Sportu z siedzibą w Ziębicach (57-220) przy ulicy Wojska 
Polskiego 4. Z administratorem można skontaktować się mailowo: gceis@gceis.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@gceis.pl.  
Dane przetwarzane są dla celów związanych z udziałem w Lidze Turniejów Piłki Siatkowej, na podstawie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe nie będą udostępnianie innym odbiorcom lub 

kategoriom odbiorców danych. 

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej 
wywieszonej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum lub na stronie www.gceis.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”. 
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