REGULAMIN
TURNIEJÓW PIŁKI NOŻNEJ
W RAMACH PROGRAMU SPORTOWO-PROFILAKTYCZNEGO

„Do przerwy 0 : 1”
I. ORGANIZATOR
Gdańska Fundacja Dobroczynności

II. WSPÓŁORGANIZATOR
* City Football Club, ul. Meissnera 5, Gdańsk
* Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Meissnera 9, Gdańsk
* Szkoła Podstawowa nr 80, ul. Opolska 9, Gdańsk

III. CELE TURNIEJU
1. Popularyzacja piłki nożnej;
2. Urozmaicenie i uatrakcyjnienie czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych
zamieszkałych na terenie Pomorza;
3. Zachęcenie wszystkich grup społecznych i wiekowych do zdrowego stylu życia;
4. Propagowanie kulturalnych zachowań niezależnie od stopnia zaangażowania
emocjonalnego;
5. Rozwijanie w młodzieży ducha sportowej rywalizacji, pozytywnych sportowych emocji
Propagowanie idei fair play;
6. Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu i zażywaniu substancji
psychoaktywnych;
7. Rozwój sportu amatorskiego;
8. Obniżenie poziomu agresji i niwelowanie zachowań rasistowskich;
9. Propagowanie ruchu wolontarystycznego na rzecz sportu;
10. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych a w szczególności umiejętności współpracy
i nieagresywnego rozwiązywania konfliktów;
11. Tworzenie dialogu międzypokoleniowego;
12. Integracja środowiska lokalnego.

IV. MIEJSCE ROZGRYWEK
1. Stadion piłkarski przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku
2. Boisko przyszkolne, ul. Opolska 9 w Gdańsku
3. Boisko przyszkolne, ul. Meissnera 9 w Gdańsku

V. TERMIN IMPREZY
1. Rozpoczęcie dnia 15 czerwca 2019r. o godz.10.00 według sporządzonego harmonogramu
turnieju (załącznik nr 1).

VI. UCZESTNICTWO W ZAWODACH
1. Warunkiem zakwalifikowania zespołu do turnieju jest złożenie zgłoszenia
w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2019r. (lub innego terminu podanego
przez organizatora).
2. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia muszą dostarczyć zgodę rodzica/ opiekuna
prawnego na udział w turnieju oraz na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4)
3. Kategorie zawodników uczestniczących w turnieju:
Zespoły dziewczęce
I grupa wiekowa - do 12 lat
II grupa wiekowa - do 14 roku życia,
III grupa wiekowa - do 18 roku życia
IV grupa wiekowa - od 19 roku życia wzwyż
4. W rozgrywkach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy wpisani na kartach
zgłoszeniowych i wpisani do protokołu rozgrywek przed rozpoczęciem spotkania.
5. Uzupełnienie listy może się odbyć na 5 minut przed rozpoczęciem turnieju
pod warunkiem, że zgłoszony zawodnik nie jest uczestnikiem innego zespołu
biorącego udział w turnieju.
6. Do rozgrywek nie mogą być dopuszczeni zawodnicy, którzy noszą okulary
zdrowotne, a stan wzroku jest poważnie ograniczony. Zawodnicy, których zachowanie
budzi obawy, że mogą być pod działaniem alkoholu lub innych środków odurzających
również nie mogą brać udziału w rozgrywkach.
7. W trakcie trwania zawodów obowiązuje bezwzględny zakaz przeklinania, spożywania
alkoholu, oraz wszelkich środków chemicznych zmieniających świadomość
8. Na całym obiekcie obowiązuje zakaz palenia papierosów. Zakaz dotyczy również
papierosów elektronicznych.
9. Uczestnicy turnieju nie mogą na swych strojach sportowych reklamować wyrobów
tytoniowych, narkotyków oraz alkoholu.

VII. PRZEBIEG ZAWODÓW
1.

System rozgrywek odbywać się będzie w dwóch rundach;
* każdy z każdym w grupach - w zależności od ilości zgłoszonych drużyn
* dalsza część rozgrywek w systemie pucharowym
* rozgrywki finałowe o pierwsze, drugie i trzecie miejsce (w przypadku remisu
- karne – 1 seria – gdy ponownie będzie remis - do pierwszej przewagi)
2. Podstawowy skład drużyny wynosi 6 zawodników wraz z bramkarzem. Ilość
zawodników rezerwowych jest ograniczona (do 10), z tym, że zawodnicy zgłoszeni
w jednej drużynie nie mogą brać udziału w drugiej.
3. Strój zawodnika musi składać się z koszulki i spodenek w jednolitym kolorze
dla całego zespołu, lub jednolitych szarf, oraz obuwia sportowego.
4. Spotkania prowadzą arbitrzy posiadający uprawnienia sędziowskie wyznaczeni przez
organizatora turnieju
5. Wszelkie protesty, zastrzeżenia, uwagi co do sposobu prowadzenia spotkania,
niezaliczonych punktów itp. muszą być zgłoszone do protokółu spotkania , aby mogły
być rozpatrzone przez zespół w składzie: organizator lub jego przedstawiciel, oraz
arbiter.

VIII. PRZEPISY GRY
1. Turniej rozgrywany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku
Piłki Nożnej
2. Obowiązuje zakres kar indywidualnych i zespołowych:

a/ kary indywidualne:
*wykluczenie na dwie minuty
*wykluczenie na pięć minut
*czerwone kartki wraz z wykluczeniem do końca meczu
*wykluczenie (dyskwalifikacja) z turnieju
b/ kary zespołowe:
* upomnienie
* upomnienie ostateczne przed wykluczeniem- dyskwalifikacją
* wykluczenie zespołu, dyskwalifikacja z rozgrywek turniejowych

IX. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY
1. W kwalifikacji zespołowej do trzeciego miejsca włącznie drużyny w każdej z grup
otrzymują: puchary, medale i drobne nagrody rzeczowe (piłki i inne upominki sportowe)
2. Wyniki zespołowe, a także składy drużyn biorących udział w turnieju, będą
opublikowane w lokalnej prasie oraz w internecie.

X. WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE ROZGRYWKOM
1. W trakcie turnieju przeprowadzone zostaną warsztaty przeciwdziałania uzależnieniom dla
młodzieży. Będą prowadzone przez wykwalifikowanych psychologów i psychoterapeutów.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Za rzeczy osobiste zawodników i towarzyszących im osób pozostawione na obiekcie
sportowym, na którym odbywają się rozgrywki organizator nie odpowiada materialnie
ani prawnie.
2. Realizacja terminarza rozgrywek odbywa się bez względu na warunki atmosferyczne
za wyjątkiem ulewnych i ciągłych opadów deszczu, gradobicia i burz z wyładowaniami
atmosferycznymi.
3.Wszystkie sprawy sporne wynikające z organizacji i przebiegu rozgrywek,
a wymagające niezwłocznego rozstrzygnięcia rozpatruje organizator turnieju lub jego
przedstawiciel, przy udziale arbitra prowadzącego rozgrywki, opiekunów i kapitanów
drużyn.
4. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi
turnieju
5. Uczestnicy turnieju biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i nie zgłaszają
do organizatora roszczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków. Do turnieju zawodnicy
są zgłoszeni przez opiekuna (osoba pełnoletnia), który deklaruje towarzyszyć zespołom
podopiecznym przez całą fazę rozgrywek. Zawodnicy posiadają zgodę rodziców lub
opiekunów prawnych na udział w turnieju.
Zawodnicy zapoznali się z regulaminem i warunkami turnieju. Akceptują warunki
przedstawione przez organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy
zaginione i skradzione. Zawodnicy posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające
do tego typu zawodów.
Gdańsk, 15 czerwca 2019r.

ORGANIZATOR TURNIEJU

Załącznik nr.1 HARMONOGRAM TURNIEJÓW
1. Każdy turniej odbywa się według następującego harmonogramu:
I. 9.00-10.00 – zapisy drużyn
II. 10.00 – uroczyste rozpoczęcie turnieju
III. Od 10.15 – rozgrywki i warsztaty profilaktyki uzależnień
IV. Zakończenie turnieju, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
2. Godzina zakończenia turnieju jest zależna od ilości zgłoszonych drużyn

Załącznik nr.2 TERMINY TURNIEJÓW
1. W 2019r. odbędą się 3 turnieje piłkarskie w następujących terminach:
- 15 czerwca
- 12 października
- 7 grudnia
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty realizacji turniejów.

Załącznik nr.3 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Informujemy, że:
1) aby wziąć udział w turnieju należy wypełnić kartę zgłoszeń podając swoje dane
osobowe i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
2) aby wziąć udział w turnieju, osoby, które nie ukończyły 18 roku życia muszą
dostarczyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w zawodach i przetwarzanie
danych osobowych
3) podczas turniejów będą wykonywane zdjęcia oraz nagrywane filmy z przebiegu
wydarzenia.
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w
turnieju.
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 lub RODO) informujemy:

Kto jest administratorem danych?
Administratorem podanych danych osobowych jest Gdańska Fundacja Dobroczynności
(GFD), Plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane
z przetwarzaniem danych osobowych można kierować poprzez e-mail:
sekretariat@gdanskafundacja.pl.
Kategorie przetwarzania danych
Przetwarzamy
1) imię, nazwisko, datę urodzenia osób uczestniczących w turnieju „Do Przerwy 0:1”
utrwalone na kartach zgłoszeń oraz zgodach rodziców/opiekunów prawnych na
udział
2) wizerunek osób uczestniczących w turniejach „Do Przerwy 0:1” utrwalony na
zdjęciach i filmach z wydarzenia.

Cel i zakres przetwarzania danych
1.Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
1) dokumentacja wydarzenia w związku z wymogami realizacji zadania publicznego;
2) ogłoszenie wyników. Imię i nazwisko członków drużyn, które zostały nagrodzone
zostanie podane w informacji o zwycięzcach na stronach Gdańskiej Fundacji Dobroczynności
oraz na portalu społecznościowym wydarzenia https://www.facebook.com/DoPrzerwy01/,
a także w sprawozdaniu i w komunikacie medialnym kierowanym do partnerów wydarzenia:
Urząd Miasta Gdańska, Gdański Ośrodek Sportu, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień,
Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Panorama Pomorza, Gdańsk.pl, Pomorskie.eu, Lechia.net, Kosycarz Foto Press, Dobre Wiadomości, Nasz Gdańsk.
3) fotorelacja z przebiegu wydarzenia. Wizerunek uczestników turnieju może zostać
udostępniony na stronach Gdańskiej Fundacji Dobroczynności oraz portalu społecznościowym https://www.facebook.com/DoPrzerwy01/, a także może zostać przekazany naszym
partnerom w sprawozdaniu oraz w komunikacie medialnym.
2. Dane osobowe (karty zgłoszeń zawodników i zgody na udział dziecka w turnieju) będą
przechowywane tak długo jak wymagają tego przepisy prawa i po okresie przetwarzania
zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.
3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych), wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Załącznik nr.4
ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) NA UDZIAŁ DZIECKA W TURNIEJU
PIŁKARSKIM „DO PRZERWY 0:1” W DNIU 15.06.2019r. W GDAŃSKU
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
………………………………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko i data urodzenia zawodnika)

w turnieju piłkarskim „Do Przerwy 0:1” w dniu 15.06.2019r. w Gdańsku.
Biorę na siebie odpowiedzialność za samodzielne przybycie mojego dziecka/ podopiecznego na miejsce rozgrywek i przejmę odpowiedzialność za dziecko po zakończeniu zawodów sportowych.
Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na udział w turnieju i nie ma jakichkolwiek przeciwskazań lekarskich.
Oświadczam, że znam postanowienia regulaminu turnieju.
…………………………………………………………….
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 lub RODO) informujemy,
że:
1.Administratorem podanych danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest Gdańska Fundacja Dobroczynności (GFD), Plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Pani/Pana i dziecka danych osobowych można kierować poprzez e-mail
sekretariat@gdanskafundacja.pl.
2. GFD przetwarza następujące kategorie danych Pana/Pani: imię, nazwisko.
3. Dane Pani/Pana będą przechowywane w celach dokumentacji. Nie będą udostępniane innym odbiorcom.
4. GFD przetwarza następujące kategorie danych Pani/Pana dziecka: imię, nazwisko, data urodzenia,
nr telefonu, wizerunek utrwalony na zdjęciach i filmach z wydarzenia.
5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą być przetwarzane przez GFD w następujących celach:
1) dokumentacja wydarzenia w związku z wymogami realizacji zadania publicznego;

2) ogłoszenie wyników. W przypadku zdobycia nagrody przez drużynę, do której należy
dziecko, jego imię i nazwisko zostanie podane w informacji o zwycięzcach na stronach Gdańskiej
Fundacji

Dobroczynności

oraz

na

portalu

społecznościowym

wydarzenia

https://www.facebook.com/DoPrzerwy01/, a także w sprawozdaniu i w komunikacie medialnym kierowanym do partnerów wydarzenia: Urząd Miasta Gdańska, Gdański Ośrodek Sportu, Gdańskie
Centrum Profilaktyki Uzależnień, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Panorama Pomorza, Gdańsk.pl,
Pomorskie.eu, Lechia.net, Kosycarz Foto Press, Dobre Wiadomości, Nasz Gdańsk.
3) fotorelacja z przebiegu wydarzenia. Wizerunek dziecka (zdjęcie) może zostać udostępniony
na

stronach

Gdańskiej

Fundacji

Dobroczynności

oraz

portalu

społecznościowym

https://www.facebook.com/DoPrzerwy01/, a także może zostać przekazany naszym partnerom
w sprawozdaniu oraz w komunikacie medialnym.
4. Dane osobowe (karty zgłoszeń zawodników i zgody na udział dziecka w turnieju) będą przechowywane tak długo jak wymagają tego przepisy prawa i po okresie przetwarzania zostaną zniszczone w
sposób uniemożliwiający ich odczytanie.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Posiada Pani/Pan prawo:
1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (możliwość istnieje jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
2) wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani oraz dziecka, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych własnych i dziecka jest dobrowolne, ale niezbędne do
uczestnictwa dziecka w turnieju.
Akceptuję powyższe i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych moich i mojego dziecka w wyżej wyznaczonym zakresie. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

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

