
 

                                           Aktywna Plaża 2022 
TURNIEJ SIATKÓWKI MŁODZIEŻOWY 

U-13 i U-15 dziewcząt i chłopców  
REGULAMIN ZAWODÓW 

I. CELE IMPREZY 

1. Popularyzacja siatkówki plażowej i promowanie zdrowego trybu życia. 
2. Propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego podczas wakacji letnich. 
3. Promocja miasta Gdyni. 

II. ORGANIZATOR 

Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa z siedzibą w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5/9, 
kod pocztowy 81-538, NIP: 586-23-12-326, tel. 58 622 11 64, fax 58 622 35 74, 
www.gdyniasport.pl.  
 

III. TERMIN I MIEJSCE  

1. Turniej młodzieżowy w siatkówce plażowej „Aktywna Plaża 2022” zwany dalej Turniejem 
zostanie rozegrany w dniu 22 lipca 2022 roku. 

2. Biuro zawodów i odbiór pakietów 8:30-9:30. Rozpoczęcie rozgrywek 9:30. 
3. Rywalizacja odbywać się będzie przy boiskach do plażowej piłki siatkowej zlokalizowanych 

na Plaży „Gdynia Śródmieście” pomiędzy Tawerną „Contrast Cafe”,a Restauracją  F. Minga 
przy Bulwarze Nadmorskim. 

http://www.gdyniasport.pl/


 

 

IV. UCZESTNICTWO 

1. Turniej rozegrany będzie oddzielnie dla dziewcząt i chłopców kategoriach: 
• U-13 – urodzeni 01.01.2009 i młodsi  
• U-15 – urodzeni 01.01.2007-31.12.2008  

2. Rejestracja uczestników do Turnieju odbywać się będzie poprzez formularz dostępny 
wyłącznie z poziomu Profilu Zawodnika, znajdującego się na stronie internetowej 
www.gdyniasport.pl.  

3. Zarejestrowanie zawodników do Turnieju jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu 
Turnieju Siatkówki Plażowej, uzyskaniem przez osoby niepełnoletnie zgody na udział w 
Turnieju oraz brakiem przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu. 

4. Do Turnieju dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą w Biurze Zawodów 
podpisane swoje lub przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności  
do udziału w Turnieju. 

5. Uczestnicy Turnieju zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń służb 
zabezpieczających miejsce rozgrywania meczów z ramienia Organizatora oraz Sędziów pod 
rygorem dyskwalifikacji. 

6. W dniu zawodów nie będzie możliwości zapisania drużyn. 
7. Drużyna może być zarejestrowana do Turnieju wyłącznie przez swojego kapitana. 
8. Pakiety startowe do Turnieju odbierać będzie można wyłącznie w biurze zawodów 

znajdującym się na terenie imprezy w dniu 22 lipca w godzinach pracy biura zawodów. 
 



 

V. OPŁATY STARTOWE 

1. Opłata startowa wynosi 20 zł – jeżeli zostanie uiszczona do dnia 8.07.2022 r. do godziny 
23:59 i zaksięgowana na koncie wskazanym przez Organizatora do dnia 11.07.2022 r. do 
godziny 23:59. 

2. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem systemu płatności online 
tpay.com poprzez Profil Zawodnika. 

3. Organizator wystawia faktury VAT na żądanie uczestnika Turnieju. Faktury  
VAT wystawiane będą wyłącznie na osoby lub podmioty (w przypadku podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą niezbędne jest podanie NIP do paragonu),  
po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie wskazanym przez Organizatora oraz  
po podaniu dokładnych danych w formularzu zgłoszeniowym podczas procedury 
rejestracyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 11.03.2004 r.  
o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j. t.). 

4. Organizator nie ma obowiązku wystawienia faktury, jeżeli żądanie jej wystawienia 
zgłoszone zostało niezgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 11.03.2004 r.  
o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j. t.). 

5. Opłata startowa powinna być wniesiona i zaksięgowana na koncie Organizatora  
w ciągu 7 dni od dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie 
anulowane.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych  
i pocztowych. 

7. Dowodem dokonania skutecznej rejestracji jest pojawienie się danych zawodnika  
na liście startowej z potwierdzoną płatnością. 

8. Kartę startową będzie mógł pobrać kapitan drużyny z Profilu Zawodnika siedem dni  
po zakończeniu zapisów.  

9. Opłata startowa podlega zwrotowi (pomniejszona o koszty operacyjne związane  
z dokonaniem przelewu) wyłącznie w przypadku zgłoszenia przez kapitana drużyny 
rezygnacji z udziału w Turnieju poprzez wysłanie wiadomości e-mail z rezygnacją na adres 
sekretariat@gdyniasport.pl nie później niż do dnia 11.07.2022 r. 

10. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji po tym terminie czy też w związku z 
nieukończeniem Turnieju lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

11. W wypadku odwołania Turnieju przewidziany jest zwrot opłaty startowej pomniejszonej o 
koszty operacyjne. 

mailto:sekretariat@gdyniasport.pl


 

VI. ZASADY ROZGRYWEK I SPRAWY ORGANIZACYJNE 

1. Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami gry  
w siatkówkę plażową FIVB i Fair Play. 

2. Aktywa Plaża - U15 dziewcząt i chłopców - Limit po drużyn 16 
3. Aktywa Plaża - U13 dziewcząt i chłopców - Limit po drużyn 16 
4. U-13 rozmiar boiska: 12x6m 
5. U-13 wysokość siatki 210 cm dla dziewcząt i 224 cm dla chłopców 
6. U-15 rozmiar boiska 16x8m  
7. U-15 wysokość siatki 215 cm dla dziewcząt i 235 cm dla chłopców 
8. Każdy uczestnik Turnieju musi posiadać strój sportowy odpowiedni do pogody. 
9. Zawodnicy przygotowują się do spotkań poza wydzielonymi boiskami. Sędziowie nie mają 

obowiązku czekać z rozpoczęciem meczu aż zawodnicy rozgrzeją się na boisku meczowym. 

VII. NAGRODY 

1. Po zakończeniu Turnieju zostaną przyznane i wręczone puchary i medale za zajęcie  
trzech najwyższych miejsce w każdej z kategorii młodzieżowych oraz drobne nagrody 
rzeczowe. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania regulaminu pod karą 
dyskwalifikacji. 

2. Na miejsce Turnieju zabrania się wprowadzania zwierząt, a także wnoszenia środków 
odurzających, nielegalnych substancji, środków dopingujących oraz środków alkoholowych 
jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom i opiekunom zabrania się zażywania takich środków i 
substancji zarówno przed, jak i podczas rozgrywania meczów pod rygorem dyskwalifikacji z 
Turnieju. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator 
zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w meczu lub zdyskwalifikowania 
go i jego drużyny. 

3. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników Turnieju   
od rozpoczęcia pierwszego meczu do zakończenia ostatniego meczu.  
Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych  



 

z obecnością lub uczestnictwem w Turnieju. Decyzje obsługi medycznej co do udziału 
zawodnika w Turnieju są niezawisłe. 

4. Przystąpienie do procesu zgłaszania do zawodów, wpisywane w ramach rejestracji dane, w 
tym osobowe, zakończone przesłaniem do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i 
podpisanego Formularza Zgłoszeniowego jest niezbędne  
do uczestnictwa i do realizacji zobowiązań stron wynikających z uczestnictwa  
w meczach. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych 
 są przedstawione w Obowiązku Informacyjnym dostępnym w profilu zawodnika.  

5. Turnieje będą rozgrywane piłkami, które zapewnia Organizator. 
6. Za rzeczy pozostawione podczas zawodów organizator nie odpowiada. 
7. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu i dokonywanie zmian należy wyłącznie do 

Organizatora i Sędziego Głównego zawodów.  
8. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują Organizatorzy  

i Sędzia Główny zawodów. 
9. Organizator nie ubezpiecza uczestników Turnieju od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
10. W przypadku zniszczeń mienia winne osoby będą pociągnięte do odpowiedzialności. 
11. Zawodnicy uczestniczący w zawodach muszą stosować się do poleceń Sędziów i służb 

Organizatora. 

IX. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. 
Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że: 

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Sportu, zwane da-
lej: "Administratorem" z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy 81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9.  

 Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez 
niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@gdyniasport.pl lub ul. Olimpijska 
5/9; 81-538 Gdynia. 

 Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 
1) rejestracji i udziału w Turnieju na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 
2) utrwalania i publikacji wizerunku na zasadach określonych w zgodzie, zgodnie  

z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

mailto:iod@gdyniasport.pl


 

3) ogłoszenia wyników i zwycięskich drużyn ma stronie internetowej Administratora 
na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

4) w celu potwierdzenia dokonania opłaty startowej, zgodnie art. 6 pkt. 1 lit. c) RODO 
w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towaru i usług. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 25 lat mając na uwadze prze-
pisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 
Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z do-
kumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad  
i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. Dane zwycię-
skich drużyn wraz z informacją o wynikach będą publikowane na stronie internetowej Ad-
ministratora będą publikowane przez okres 1 roku lub do momentu wycofania zgody. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia udział  
w Turnieju. Przetwarzanie danych osobowych w formie wizerunku jest dobrowolne; brak 
zgody umożliwia udział w Turnieju. Niezbędne jest podanie danych osobowych przez osobę 
uiszczającą opłatę startową w celu realizacji praw i obowiązków wynikających  
z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom zaangażowanym  
w organizację Zawodów (np. firma prowadząca zapisy), dostawcom rozwiązań technicznych 
i organizacyjnych oraz innym podmiotom na podstawie przepisów prawa oraz zawartych 
umów powierzenia danych. Przewiduje się udostępnienie wizerunku w formie zarejestro-
wanych materiałów sponsorom i partnerom Turnieju oraz Facebook Ireland Limited, Insta-
gram, YouTube, Twitter mającymi siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obo-
wiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które  
w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. W związku  
z publikacją na portalach społecznościowych Facebook i Youtube dane uczestników kon-
kursu zostaną przetransferowane przez serwis Facebook oraz Google na swoje serwery w 
celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisów. 

 W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzo-
wanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*. 

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
cofnięcia zgody pod warunkiem, iż spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności  



 

z RODO oraz innymi przepisami prawa. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 
uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

 Dane osobowe będą pozyskane za od osoby zgłaszającej chęć udziału w Turnieju w dedy-
kowanej do tego platformie. Osoba dokonująca zapisów oświadcza, iż działa za wiedzą i 
zgodą na podanie danych oraz zapisanie do Turnieju osoby, którą zgłasza. Ponadto każdy z 
uczestników w momencie odbioru pakietu startowego wypełnia formularz w celu potwier-
dzenia wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz ewentualną zgodę 
na publikację wizerunku. 

 Administrator ponadto informuje, iż w trakcie trwania Turnieju będą wykonywane zdjęcia 
oraz materiały video mające na celu informowanie i promowanie wydarzenia jak i działal-
ności Gdyńskiego Centrum Sportu, z uwzględnieniem przepisu artykułu 81 ust. 2 ustawy o 
prawach autorskich i prawach pokrewnych, zgodnie z którym zezwolenia nie wymaga roz-
powszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w 
związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecz-
nych, zawodowych oraz osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadze-
nie, krajobraz, publiczna impreza. 
 

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu 
danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspek-
tów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodno-
ści, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 
 
 

ORGANIZATOR 


