GOLEJÓW

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ „EURO 2020 DLA RYBNICKICH DZIELNIC”
organizowanego przez Fundację Rybnicką,
współorganizowanego przez Radę Dzielnicy Rybnik-Golejów
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
1. Celem organizacji turnieju jest promocja XVI Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, które miały odbyć
się na przełomie czerwca i lipca 2020 roku w 12. różnych europejskich państwach, ale w związku
z pandemią COVID-19 zostały przeniesione na 2021 rok, oraz integracja mieszkańców rybnickich
Dzielnic poprzez sport.
2. Pozostałe cele organizacji turnieju to:
• upowszechnianie kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności,
• promocja sportu amatorskiego,
• zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne.
3. Organizacja turnieju mieści się w obszarze zadania publicznego: wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do lokalnej społeczności.
4. Organizatorem turnieju jest Fundacja Rybnicka z siedzibą w Rybniku, współorganizatorem Rada Dzielnicy
Rybnik-Golejów. Gospodarzem turnieju jest Dzielnica Golejów.
5. Turniej ma charakter rekreacyjny. Udział w turnieju jest bezpłatny, dlatego organizator prosi
o zapewnienie przez zgłaszających prowiantu oraz napojów swoim zawodnikom (organizator
zapewnia 0,5 l wody mineralnej oraz chleb i kiełbaskę z grilla dla finalistów).
6. Turniej „Euro 2020 dla Dzielnic” zaplanowano w dniach od 12 czerwca do 12 lipca 2020 roku, czyli
w tych samych terminach, w których pierwotnie miały odbyć się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej
organizowane przez UEFA. W związku z pandemią COVID-19 harmonogram rozgrywek będzie
jednak kształtowany w sposób elastyczny, dopasowany do potrzeb uczestników i do aktualnej
sytuacji epidemiologicznej w kraju. Rozgrywki zostaną zakończone najpóźniej do dnia 20 września
2020 roku.
7. Wszystkie mecze turnieju „Euro 2020 dla Dzielnic” rozgrywane będą na boisku wielofunkcyjnym przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Rybniku-Golejowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 29.
W przypadku, gdy sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na rozegranie turnieju na boisku,
organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia rozgrywek w formie online, w grze FIFA’19 lub
FIFA’20. O ostatecznej formie i harmonogramie rozgrywek organizator poinformuje uczestników
najpóźniej na 3 dni przed ich rozpoczęciem.
8. Każda dzielnica Rybnika do turnieju może zgłosić 1 drużynę będącą reprezentacją danej Dzielnicy.
9. W przypadku, gdy z danej Dzielnicy do udziału w turnieju zgłosi się więcej niż 1 drużyna z danej dzielnicy,
Organizator w ustalonym z drużynami terminie przeprowadzi eliminacje tak, by dana Dzielnica była
reprezentowana tylko przez jeden zespół.
10. Drużyna reprezentująca Dzielnicę może liczyć maksymalnie 9 osób (6 zawodników podstawowego
składu i 3 rezerwowych).

GOLEJÓW

11. Proponowane składy drużyn Organizatorowi przekazują wybrani (ustaleni) przez zawodników kierownicy
drużyn (trenerzy) z dziewięcioosobowego składu drużyny.
12. Zgłoszenia drużyn do turnieju dokonują kierownicy drużyn na stosownym formularzu, będącym
załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
13. Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie elektronicznie poprzez uzupełnienie udostępnionego formularza
elektronicznego na stronie Fundacji: rybnicka.com.pl lub w serwisie naszego patrona medialnego Rybnik Dla
Was, lub w mediach społecznościowych (Facebook) na stronie dedykowanego wydarzenia, stronie Fundacji
bądź na stronie Golejów.info, lub poprzez odesłanie wypełnionego i zeskanowanego formularza zgłoszenia
na adres poczty elektronicznej: fundacja.rybnicka@gmail.com (w tytule wiadomości prosimy wpisać:
Nazwa dzielnicy - „Euro 2020 dla Dzielnic”).
14. Zgłoszenia przyjmowane będą do 11 czerwca 2020 roku do godz. 23:59.
15. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry
w piłkę nożną.
16. Losowanie grup turnieju „Euro 2020 dla Dzielnic” spośród drużyn zgłoszonych do rozgrywek odbędzie
się w terminie wyznaczonym przez Zarząd Fundacji.
17. Sposób losowania zostanie określony przez organizatora w zależności od ilości zgłoszeń do turnieju.
18. Losowanie może być transmitowane za pośrednictwem środków masowego przekazu.
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Rozdział 2
PROPONOWANY SYSTEM ROZGRYWEK
1. System rozrywek zostanie określony przez organizatora w zależności od ilości zgłoszeń do turnieju.
Proponuje się jednak następujący system rozgrywek:
a) FAZA GRUPOWA:
• drużyny zgłoszone do turnieju zostaną podzielone na 2 grupy oznaczone literami A, B liczące
4 zespoły;
• mecze grupowe rozgrywane będą w systemie „każdy z każdym”. Za zwycięstwo w meczu
przyznawane są 3 punkty, remis to 1 punkt, porażka oznacza brak punktów;
• po rozegraniu wszystkich meczów fazy grupowej do 1/2 finału awansują drużyny, które
zdobyły najwięcej punktów w danej grupie oraz drużyny, które w swoich grupach zajęły
drugie miejsce;
• gdy dokładnie dwie drużyny będą miały tyle samo punktów, o awansie zdecyduje kolejno:
liczba punktów zdobytych przez drużyny w bezpośrednim meczu rozegranym między
nimi; w przypadku, gdy w takim meczu padł remis bilans bramek obu drużyn,
z uwzględnieniem wszystkich meczów w grupie; liczba strzelonych bramek przez obie
drużyny we wszystkich meczach w grupie; losowanie;
• gdy więcej niż dwie drużyny będą miały tyle samo punktów, o awansie zdecyduje kolejno:
liczba punktów zdobytych przez drużyny w bezpośrednich meczach rozegranych między
nimi; bilans bramek drużyn z uwzględnieniem meczów, które rozegrały one między sobą;
liczba strzelonych bramek przez drużyny – również w meczach, które rozegrały między
sobą; bilans bramek z uwzględnieniem wszystkich meczów w grupie; liczba strzelonych
bramek przez drużyny we wszystkich meczach w grupie; losowanie;
• jeżeli dwie drużyny uzyskały tę samą liczbę punktów, tę samą liczbę bramek i remisują
pod koniec ostatniego meczu grupowego między tymi drużynami, kolejność tych drużyn
rozstrzygają rzuty karne, pod warunkiem, że żadne inne drużyny nie uzyskały tej samej
liczby punktów we wszystkich meczach grupowych. Jeżeli więcej niż dwie drużyny uzyskają
tę samą liczbę punktów, stosuje się wyżej wymienione kryteria.
b) FAZA PUCHAROWA:
• w fazie pucharowej zestawia się ze sobą drużyny w następujący sposób:
➢ Mecz A: Zwycięzca Grupy A – 2-gie m-ce w Grupie B
➢ Mecz B: Zwycięzca Grupy B – 2-gie m-ce w Grupie A
• w finale zmierzą się zwycięzcy meczu A i meczu B. Mecz o trzecie miejsce rozegrają
przegrane drużyny z obu półfinałów;
• w fazie pucharowej o awansie do kolejnej rundy decyduje wynik bezpośredniego meczu,
jeżeli po regulaminowym czasie gry jest remis nie ma dogrywki tylko przeprowadza się
serię rzutów karnych (seria 5 rzutów karnych, a kolejno, jeśli mecz nie został rozstrzygnięty,
po 1 serii aż do uzyskania przewagi przez jedną z drużyn).
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2. W przypadku ilości zgłoszeń mniejszej lub większej niż 8 drużyn o systemie rozgrywek zdecyduje
organizator, który niezwłocznie przekaże informację o ustalonym przez siebie systemie rozgrywek
wszystkim zgłoszonym drużynom.
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Rozdział 3
PROPONOWANY TERMINARZ ROZGRYWEK
1. W zależności od ilości zgłoszeń oraz ustalonego systemu rozgrywek mecze turnieju „Euro 2020 dla Dzielnic”
odbywać się będą:
• przede wszystkim w soboty i niedziele w godzinach od 9:00 do 13:00;
• w inne dni tygodnia w godzinach od 16:00 do 20:00, po wcześniejszym ustaleniu terminów
ze zgłoszonymi do turnieju drużynami.
2. W sytuacji wyższej konieczności związanej z ograniczeniami związanymi ze stanem epidemii lub stanem zagrożenia
epidemiologicznego organizator ustala terminarz rozgrywek i niezwłocznie informuje o nim uczestników
turnieju.
3. Terminy, o których mowa w rozdziale 3 pkt 1 i 2 mogą zostać zmienione w każdym czasie przez
organizatora na wniosek uczestników turnieju za zgodą wszystkich drużyn, których wnioskowana zmiana
dotyczy.
Rozdział 4
Składy drużyn, sposób rozgrywania meczów w turnieju
1. W składach drużyn mogą występować osoby urodzone w roku 2004 i starsi.
2. Drużyny są reprezentacjami Dzielnic Rybnika, dlatego nazwa drużyny to nazwa Dzielnicy.
3. Ze względu na integracyjno-rekreacyjny charakter imprezy do składu każdej z drużyn można (ale nie
trzeba) powołać przedstawicieli rady z dzielnicy, którą drużyna reprezentuje.
4. Zawodnicy reprezentujący daną dzielnicę powinni:
a) posiadać stałe zameldowanie na jej terenie
albo
b) identyfikować się z daną dzielnicą.
5. Jedna osoba nie może reprezentować więcej niż jednej dzielnicy.
6. Jeżeli w drużynie reprezentującej Dzielnicę znajdują się osoby niepełnoletnie do zgłoszenia należy dołączyć
pisemne oświadczenia ich rodziców/opiekunów prawnych zezwalające na udział w turnieju. Pełnoletni
uczestnicy turnieju składają z kolei oświadczenia dotyczące braku przeciwskazań zdrowotnych do
udziału w rozgrywkach.
7. Jeśli do zgłoszenia drużyny do udziału w turnieju nie zostały dołączone oświadczenia, o których mowa
w pkt 5 niniejszego rozdziału, należy je dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez daną drużynę
uczestnictwa w rozgrywkach.
8. Ze względu na całkowicie amatorski charakter turnieju nie mogą brać w nim udziału zawodnicy, którzy są
zrzeszeni w klubach piłkarskich i występują bądź w ostatnich dwóch sezonach (2018/2019, 2019/2020) występowali (albo byli
zgłoszenidoudziałuwrozgrywkach,nawet jeśliniezagraliwanijednymspotkaniu–wtymprzypadkukarencjadotyczyjednaktylkoostatniegosezonu
–2019/2020 w męskich ligowych rozgrywkach piłkarskich począwszy od C-klasy.
9. Zespoły rywalizować będą w 6-osobowych składach (bramkarz i pięciu zawodników w polu).
10. Skład drużyny może zostać uzupełniony o maksymalnie 3 zawodników rezerwowych.
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11. Czas każdego meczu to 20 minut (dwie połowy po 10 minut). Po każdej połowie następuje
5- minutowa przerwa i zmiana stron.
12. Drużynie przysługuje na wniosek 20 minut przerwy, jeżeli bezpośrednio po zakończeniu swojego
spotkania dana drużyna ma wystąpić w kolejnym zaplanowanym meczu.
13. Gdy drużyna wycofa się z turnieju wyniki, punkty, bramki z meczów z jej udziałem są anulowane.
14. Drużyna, która nie stawi się na mecz do 10 minut od wyznaczonej godziny jego rozpoczęcia zostaje
ukarana walkowerem a wynik zapisywany jest w stosunku 3:0 na korzyść rywala.
15. Sędzia zezwala na rozegranie meczu jeśli drużyna, która stawiła się na mecz liczy minimum 4 graczy
(3 w polu i bramkarz). Jeśli do meczu nie przystąpi 4 graczy sędzia przyznaje walkower na rzecz drużyny
przeciwnej.
16. We wszystkich meczach turnieju nie obowiązuje przepis o „spalonym”.
17. Podczas wprowadzania piłki do gry przepisowa odległość zawodników od piłki to 5 metrów.
18. Wszystkie przyznane rzuty wolne są rzutami wolnymi bezpośrednimi.
19. Zawodnicy wprowadzają piłkę z autu do gry wyrzutem lub nogą z linii autowej.
20. Zespoły biorące udział w turnieju powinny posiadać jednolite stroje.
21. W czasie turnieju obowiązuje zakaz gry w piłkarskich korkach (np. z metalowymi kołkami, w tzw. lankach)
przeznaczonych do gry na nawierzchni innej niż sztuczna trawa (podeszwa zewnętrzna – turf). Dopuszcza
się grę w butach piłkarskich przeznaczonych do gry na hali.
22. Indywidualne kary dyscyplinarne dla uczestników turnieju to:
a) żółta kartka, zawodnik, który otrzyma 2 żółtą kartkę w meczu otrzymuje kartkę czerwoną, co
skutkuje jego wykluczeniem do końca spotkania;
b) czerwona kartka – drużyna gra w niekompletnym składzie do końca meczu, zawodnik
otrzymujący czerwoną kartkę pauzuje również w kolejnym meczu;
c) wykluczenie z turnieju przez organizatorów za niesportowe zachowanie.
23. Kary dyscyplinarne za niesportowe zachowanie i nieprzestrzeganie zapisów niniejszego
Regulaminu orzekane przez organizatorów wobec drużyn to:
a) walkower;
b) wykluczenie z turnieju.
24. O dopuszczeniu danego zawodnika do gry decyduje każdorazowo sędzia spotkania.
25. W przypadku wybicia piłki poza teren boiska, przedstawiciel drużyny jest zobowiązana do jej
przyniesienia.
26. W czasie meczu można dokonywać zmian. Przed dokonaniem zmiany kierownik drużyny, zgłasza
ten fakt sędziemu. Zmiany są tzw. „zmianami lotnymi”. W turnieju wprowadza się strefę zmian, która
dotyczy własnej połowy boiska.
27. Rzut karny wykonywany jest z punktu odległego o 6 metrów od bramki.
28. Bramkarzowi nie wolno zagrywać piłki ręką po podaniu jej do niego przez współpartnera z wrzutu oraz po
podaniu od współpartnera nogą (a konkretnie jej częścią poniżej kolana), jednak jeśli intencją
zawodnika z drużyny nie było podanie piłki do bramkarza a wynikło to z przypadku, w takiej sytuacji
bramkarz może zagrywać ręką, nieważne, którą częścią ciała zagrał współpartner.
29. Zabrania się gry wślizgiem.
30. Mecze, w miarę możliwości, rozgrywane będą repliką oficjalnej piłki nożnej przygotowanej na
Mistrzostwa Europy 2020 o rozmiarze 5.
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31. Mecze prowadzi/prowadzą sędzia/sędziowie wytypowani przez organizatora.
32. Pozostałe przepisy zgodne z przepisami gry w piłkę nożną PZPN.
Rozdział 5
Przepisy końcowe
1. Każdy biorący udział w turnieju zawodnik w dniu rozgrywania spotkania przez jego drużynę powinien mieć
przy sobie ważny dokument ze zdjęciem i okazać go na prośbę organizatora lub sędziego.
2. Wszystkie sprawy związane z protestami, karami i wykroczeniami rozpatrywać będzie Organizator.
3. Na terenie obiektu, gdzie rozgrywane będą turniejowe mecze obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu
i spożywania napojów alkoholowych, a przepis ten rozszerza się na wszelkie inne niedozwolone
przepisami prawa używki.
4. Uczestnicy turnieju zobowiązują się do przestrzegania regulaminu obiektu, na którym rozgrywane będą
mecze w ramach zawodów.
5. Drużyny i osoby związane z drużyną winne celowych zniszczeń i szkód na obiekcie, w którym
rozgrywane są zawody, ponoszą koszty związane z naprawą.
6. Drużyny korzystają z szatni wyznaczonej przez Organizatora.
7. Odpowiedzialność za szatnię (w tym za zniszczenia dokonane w szatni przez członków drużyny)
pozostawioną przez organizatora do dyspozycji drużyny ponosi kierownik drużyny (trener) bądź kapitan
drużyny, jeśli kierownik drużyny nie był obecny w dniu rozgrywek na terenie obiektu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w szatni oraz w trakcie
trwania turnieju.
9. Organizator nie zapewnia opieki medycznej i nie ponosi odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia
uczestników i udział w rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać
się wcześniej we własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia,
umożliwiający udział w turnieju. Ewentualne ubezpieczenie NNW uczestnicy turnieju powinni wykupić
we własnym zakresie.
10. Zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach, obrączkach itp., w przypadku
nieprzestrzegania tego przepisu uczestniczą w meczach na własną odpowiedzialność. W przypadku
jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego bądź innych osób
odpowiedzialność prawna spada na w/w osoby.
11. Za wszystkie sprawy formalne dotyczące drużyny wymienione w niniejszym Regulaminie
odpowiedzialny jest kierownik drużyny (trener) bądź kapitan drużyny, jeśli kierownik drużyny (trener)
byłby nieobecny na terenie obiektu w dniu rozgrywania danego spotkania.
12. Organizator przewidział następującenagrody:
a) za zwycięstwo w turnieju: pamiątkowy puchar dla drużyny (wmiaręmożliwościstanowiącyreplikęPucharu
MistrzostwEuropyUEFA)oraz medale, dyplomy i nagrody rzeczowe;
b) za zajęcie 2 miejsca: medale, dyplomy i nagrody rzeczowe;
c) za zajęcie 3 miejsca: medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.
13. Nagrody inne niż wymienione w rozdziale 5 pkt 12 zostaną przez organizatorów przyznane
w zależności od środków pozyskanych od ewentualnych sponsorów.
14. Na wniosek organizatorów turniej może zostać objęty patronatem honorowym osób i instytucji
publicznych oraz patronatem medialnym.
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15. Organizatorzy dopuszczają włączenie się innych jednostek, instytucji, organizacji oraz osób prawnych
w organizację turnieju na ich wniosek. Uzyskują one wtedy status współorganizatorów i mają wszystkie
prawa oraz obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu.
16. Organizator może dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie. O wprowadzonych zmianach
organizator powinien niezwłocznie poinformować uczestników zgłoszonych do turnieju.
17. Do interpretacji niniejszego Regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.

Rozdział 6
Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (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 (Dz. Urz. UE L 119) (dalej „RODO”),
informujemy:
1. Administratorem Państwa danych jest Fundacja Rybnicka, z którą można skontaktować się za
pośrednictwem korespondencji drogą poczty elektronicznej: fundacja.rybnicka@gmail.com
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych realizowany jest za pośrednictwem ww. adresu
mailowego.
3. Podstawę przetwarzania Państwa danych stanowi oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie
jest uzasadnione celami organizacji, w tym promocji, imprezy. Dane osobowe są zbierane wyłącznie
na potrzeby organizacji i promocji imprezy.
4. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, nazwy drużyny (dzielnicy) mogą być udostępniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom, w tym patronom
honorowym i medialnym w wyłącznych celach związanych ze współorganizacją i promocją imprezy.
5. Dane, których dotyczy oświadczenie regulaminowe nie będą przekazywane do państw pozaunijnych
będących siedzibami podmiotów, które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679.
6. Dane będą przechowywane do ostatniego dnia, w którym zgodnie z umową dotacyjną możliwa jest
kontrola jego realizacji.
7. Podanie danych objętych regulaminowymi oświadczeniami (w tym formularzem zgłoszeniowym) jest
dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w imprezie.
8. Uczestnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania
moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. Uczestnik jest uprawniony do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Fundacja Rybnicka, co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom poza ustawowo
uprawnionymi, właściwymi do rozpatrzenia wnoszonych spraw lub którym Administrator powierzył
przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy. Fundacja Rybnicka nie udostępnia danych
osobowych do państw trzecich.

GOLEJÓW

12. Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu w jakim zostały
zgromadzone, a po tym czasie przez czas określony w odrębnych przepisach, m. in. przewidziany dla
archiwizacji dokumentacji.
13. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
14. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, mogą ją Państwo w
dowolnym momencie wycofać bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej
wycofaniem.
15. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają
Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
16. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia sprawy przez Fundację
Rybnicką. W niektórych sprawach podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
17. Fundacja Rybnicka nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych lub
zautomatyzowanego podejmowania decyzji w celu profilowania.

GOLEJÓW

KARTA ZGŁOSZENIA do TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ EURO 2020 dla DZIELNIC

DZIELNICA ……………………………………………………………………
/podać nazwę dzielnicy/
SKŁAD DRUŻYNY
Lp.

Imię i nazwisko

Data
urodzenia,
(adres, telefon, e-mail)

dane

kontaktowe

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Zgłaszający:
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Turnieju Piłki Nożnej „EURO 2020 dla
Dzielnic” i zgłaszam drużynę reprezentującą Dzielnicę do udziału w Turnieju.

Kierownik drużyny (trener):

…………………………………………..
/imię i nazwisko/

……………………………………………………………...
/dane kontaktowe: telefon, e-mail/

GOLEJÓW

........................................
miejscowość, dnia
OŚWIADCZENIE
Jako rodzic/prawny opiekun* wyrażam zgodę na udział:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
/imię i nazwisko uczestnika/

w TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ EURO 2020 dla DZIELNIC w terminie do 20 września 2020 roku oraz
oświadczam, że jego stan zdrowia pozwala na udział w tych zawodach, organizowanych przez Fundację
Rybnicką.

Ponadto:
a) wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych oraz wizerunku mojego
syna/córki* dla potrzeb organizatora związanych z promocją wydarzenia, w tym nieodpłatnie
do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z jego/jej wizerunkiem bez konieczności
każdorazowego ich zatwierdzania, sprawozdawczością i ewentualnym udzieleniem pomocy
medycznej. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych,
w trakcie i w związku z jego/jej udziałem w projekcie pt. „Turniej piłki nożnej Euro 2020 dla
Rybnickich Dzielnic”, współfinansowanym w ramach programu "Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich - Śląskie Lokalnie", zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie
w celu zgodnym z prowadzoną przez Fundację Rybnicką działalnością, celami
i sprawozdawczością programu „FIO – Śląskie Lokalnie”;
b) zobowiązuję się do ubezpieczenia mojego syna/córki* od następstw nieszczęśliwych wypadków
na czas turnieju;
c) oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy i jestem pełnoletni/a
i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych oraz zapoznałem się z powyższą treścią
i w pełni ją rozumiem.
*niepotrzebne skreślić
..............................................................
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

GOLEJÓW

.........................................
miejscowość, dnia

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA
Ja, niżej podpisany,
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
/imię i nazwisko uczestnika/

oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na udział w TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ EURO 2020 dla DZIELNIC
w terminie do 20 września 2020 roku, organizowanym przez Fundację Rybnicką.

Ponadto:
a) wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych oraz mojego wizerunku
dla potrzeb organizatora związanych z promocją wydarzenia, w tym nieodpłatnie do
wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego
ich zatwierdzania, sprawozdawczością i ewentualnym udzieleniem pomocy medycznej. Zgoda
obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych, w trakcie i w związku
z moim udziałem w projekcie pt. „Turniej piłki nożnej Euro 2020 dla Rybnickich Dzielnic”,
współfinansowanym w ramach programu "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie
Lokalnie", zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym
z prowadzoną przez Fundację Rybnicką działalnością, celami i sprawozdawczością programu
„FIO – Śląskie Lokalnie”;
b) zobowiązuję się do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas turnieju;
c) oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy i jestem pełnoletni/a
i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych oraz zapoznałem się z powyższą treścią
i w pełni ją rozumiem.
*niepotrzebne skreślić

..............................................................
podpis pełnoletniego uczestnika

