
REGULAMIN 
XIII TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ POWITANIE WIOSNY 

 
1. Nazwa Turnieju: XII Turniej Halowej Piłki Nożnej Powitanie Wiosny dla drużyn niezrzeszonych o Puchar 

Dyrektora BOSiR Bieruń. 
2. Organizator: Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
3. Miejsce turnieju: Hala Sportowa w Bieruniu, ul. Warszawska 294A. 
4. Data turnieju: 13.03.2022 r. 
5. Wpisowe za udział w turnieju: 100 zł od drużyny, które należy wpłacić gotówką w dniu turnieju, na 30 

minut przed jego rozpoczęciem wraz z podpisaną przez wszystkich zawodników kartą zgłoszeniową 
drużyny. 

6. Turniej OPEN dla drużyn amatorskich oraz zawodników, którzy ukończyli 17 rok życia.  
7. W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy są lub byli zrzeszeni w rozgrywkach PZPN na wszystkich 

poziomach rozgrywkowych bez wymaganej przerwy minimum 6 miesięcy od daty rozegrania ostatniego 
oficjalnego meczu, oraz biorą udział w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II Ligi Halowej Piłki Nożnej. 

8. Warunkiem uczestnictwa w turnieju osób niepełnoletnich jest przedstawienie pisemnej zgody 
rodziców/opiekunów o treści: 

Oświadczenie 
Niniejszym oświadczam, że ogólny stan zdrowia mojego dziecka pozwala, aby mógł wziąć udział 
w organizowanym przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji turnieju halowej piłki nożnej, który odbędzie 
się w dniu: 13.03.2022 r. Jednocześnie wyrażam zgodę na udział dziecka w w/w zawodach. 

 
  imię i nazwisko dziecka                     podpis rodzica / opiekuna 

        .......................................                              ..................................................... 
9. W przypadku dostarczenia do organizatora turnieju w terminie do dnia 13.03.2022 r. dokumentów 

stwierdzających naruszeniu pkt 6 i/lub pkt 7 niniejszego regulaminu (dokumenty mogą być składane tylko 
przez osoby biorące udział w turnieju), Organizator zweryfikuje tabelę rozgrywek i wyciągnie stosowne 
konsekwencje, tj. odebranie pucharu oraz zawodnik drużyny w stosunku do której stwierdzono naruszenie 
regulaminu nie zostanie dopuszczony przez okres 12 miesięcy do żadnych imprez sportowych i piłkarskich 
organizowanych przez BOSiR Bieruń oraz rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej. 

10. Turniej będzie uważało się za rozegrany oraz nie będzie się zmieniać wyników. 
11. Gdy naruszenie pkt. 6 i/lub pkt. 7 zostanie stwierdzone podczas trwania zawodów drużyna nie zostanie 

sklasyfikowana, a wyniki zostaną wykreślone z tabeli.  
12. Maksymalna ilość drużyn w turnieju: 12. O przyjęciu drużyny do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. 
13. Maksymalna ilość zawodników w drużynie: 10. Zawodnik może być zgłoszony tylko w jednej drużynie.  
14. Kartę zgłoszeniową oraz regulamin turnieju można pobrać ze strony internetowej www.ligapowiatowa.pl 
15. Zgłoszenia drużyn do turnieju przyjmowane będą tylko na ORYGINALNYCH KARTACH ZGŁOSZENIOWYCH. 
16. Uczestnictwo drużyny w turnieju należy zgłosić mailem na adres: michal.antosz@bosir.bierun.pl  

lub SMS-em na nr tel. +48 577-688-622 do dnia: 02.03.2022 r. do godz. 15.00 
17. Losowanie grup odbędzie się w siedzibie BOSiR Bieruń w dniu: 03.03.2022 r.  
18. Obowiązuje obuwie sportowe na kauczukowej płaskiej podeszwie (HALÓWKI!). Niedopuszczalne są buty 

typu "Szutrówki/Turfy". Zawodnicy nie posiadający wymaganego obuwia nie zostaną dopuszczeni 
do turnieju. 

19. Każdy pełnoletni zawodnik biorący udział w turnieju powinien posiadać dowód osobisty lub inny dokument 
tożsamości ze zdjęciem, aby w przypadku weryfikacji danej osoby lub zaistniałej sytuacji spornej okazać 
go na żądanie Organizatora. 

20. Na płycie boiska mogą znajdować się tylko i wyłącznie zawodnicy, trener, kierownik drużyny lub lekarz. 
Osoby te również muszą posiadać wymagane zmienne obuwie sportowe. 



21. Wszelkie skaleczenia, urazy, kontuzje itp. należy niezwłocznie zgłaszać organizatorowi turnieju. Osoba, 
która doznała uszczerbku na zdrowiu zobowiązana jest zgłosić się do zakładu opieki medycznej w dniu, 
w którym uległa kontuzji. Zastosowanie się do w/w informacji jest warunkiem dalszego roszczenia 
odszkodowania od Ubezpieczyciela z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu. 

22. Organizator zapewnia: ubezpieczenie zawodów od NNW, wody mineralne, puchary dla najlepszych 
drużyn, statuetki dla zawodników. 

23. Boisko ma wymiary 20 x 40 m.,  bramki  2x3 m. Liczba zawodników w grze: 4 + bramkarz, zmiany hokejowe. 
24. System rozgrywek oraz czas gry będzie uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn i określi go Organizator 

turnieju. 
25. W przypadku rozgrywek grupowych o wyjściu do dalszych rozgrywek decydują: 
 większa ilość zdobytych punktów, 
 korzystniejszy bilans bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi drużynami, 
 korzystniejsza różnica bramek, 
 większa ilość zdobytych bramek, 
 w przypadku rozgrywania turnieju systemem pucharowym przy remisie następują rzuty karne (po 3, potem 

do rozstrzygnięcia). 
26. Obowiązują przepisy halowej piłki nożnej. 
27. Kary: Żółta kartka - 2 minuty. Czerwona kartka - 5 minut. Wykluczenie zawodnika z całego turnieju nastąpi 

w przypadku popełnienia innego rodzaju czyn, który sędzia zakwalifikuje jako wybitnie niesportowe 
zachowanie. 

28. Sprawy różne: 
 sprawy sporne rozstrzyga Organizator w dniu turnieju, 
 niniejszy regulamin Stanowi Umowę, w której stronami jest Organizator  oraz osoba zgłaszająca chęć 

udziału w  XVIII Turniej Halowej Piłki Nożnej dla drużyn ALPN o Puchar Burmistrza Miasta Bierunia. 
 złożenie u Organizatora karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu turnieju 

oraz regulaminu obiektu sportowego, a także oznacza zgodę na warunki określone w regulaminie oraz 
zawarcie umowy, 

 niesportowe zachowanie (bójka, zamiar uderzenia, uderzenie, wyzwiska) będzie skutkowało usunięciem 
zawodnika z turnieju oraz niedopuszczeniem do wszystkich innych rozgrywek sportowych i piłkarskich 
organizowanych przez BOSiR Bieruń w roku 2022. 

 organizator zastrzega sobie prawo wykonywania i rozpowszechniania zdjęć relacjonujących wydarzenie 
w celach promocyjnych i reklamujących efekty statutowej działalności. 

 uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku w celach 
promocyjnych i reklamujących efekty statutowej działalności, przez Organizatora.  

29. Ochrona danych osobowych 
Administratorem Danych Osobowych jest Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji (43-155), 
ul. Warszawska 270 dalej jako: BOSiR. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za 
pośrednictwem e-mail iod@bosir.bierun.pl i/lub pocztą tradycyjną na adres Administratora z dopiskiem 
„IOD”. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji przedsięwzięcia będącego 
przedmiotem regulaminu, zapewnienia bezpieczeństwa, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu 
o art. 6 ust. 1 lit. b  RODO. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich 
przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być firmy wspierające w 
działalności BOSiR, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 
Rozporządzenia 2016/679. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, 
jednak nie dłużej niż  3 miesiące liczone od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane.   
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania danych 
skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w imprezie organizowanej przez BOSiR.  



Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami 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). Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu 
do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie 
to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych), jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie  obowiązującym prawem. 


