
 

Zarządzenie  Nr 3/2022 

Prezesa Zarządu spółki  

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

z dnia 21 stycznia 2022 roku 

 

w sprawie organizacji turnieju tenisa stołowego przez Serockie Inwestycje Samorządowe 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

 

 

Na podstawie art. 201  ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.), oraz § 10 aktu założycielskiego spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z dnia 27 sierpnia 2019 r. Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Serocku, przy ul. Rynek 21, zarządzam,  

co następuje: 

 

§1 

 

1. Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Serocku zorganizuje w dniu 26. stycznia 2022 roku imprezę pn. „Turniej tenisa 

stołowego”. 

2. Regulamin turnieju, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia.   

 

§2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

                  Prezes Zarządu  



 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  Nr 3/2022 
Prezesa Zarządu spółki  

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

z dnia 21 stycznia 2022 roku 

 
 

REGULAMIN TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO  

 

26.01.2022 r. 
 

1. ORGANIZATOR 

Serockie Inwestycje Samorządowe (SIS Sp. z o.o.), ul. Rynek 21, 05-140 Serock,  

Tel. 22 782-73-50, www.sis.serock.pl, e-mail: biuro@sis.serock.pl   

W sprawach turnieju można kontaktować się z przedstawicielami organizatora: 

• Anita Siemińska tel.: 508 550 028 lub e-mail: a.sieminska@sis.serock.pl  

 

2. CELE 

1. Wsparcie WOŚP Gramy dla okulistyki dziecięcej 

2. Popularyzacja gry w tenisa stołowego. 

3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

4. Promocja Miasta i Gminy Serock poprzez działalność sportową. 

 

3. TERMIN I MIEJSCE 

Zawody zostaną rozegrane w dniu 26.01.2022 r. (środa) 

Sala Gimnastyczna SP Serock, ul. Pułtuska 68 

Rozpoczęcie zawodów godz. 15.30 

 

 

4. SYSTEM ROZGRYWEK 

System zostanie ustalony w dniu zawodów w zależności od ilości zgłoszonych zawodników 

i zawodniczek. 

 

5. CHARAKTER I HARMONOGRAM TURNIEJU 

Turniej ma charakter otwarty, a opłaty dokonują uczestnicy w kategorii OPEN w wysokości 

minimum 10 zł oraz w kategoriach dzieci w wysokości minimum 5 zł do skarbonki przy stoliku 

sędziowskim. 

http://www.sis.serock.pl/
mailto:biuro@sis.serock.pl
mailto:a.sieminska@sis.serock.pl


 

− Kat. I Skrzaty  

− Kat. II Żaki     

− Kat. III Młodziki  

− Kat. IV OPEN 

Podczas turnieju przewidywany jest poczęstunek w formie bufetu. 

 

6 .    NAGRODY 

Za miejsca I - III  zawodnicy otrzymają medale oraz dyplom, w kat. open statuetkę i dyplom 

oraz drobną nagrodę rzeczową.  

 

7.     SPRAWY SĘDZIOWSKIE 

W turnieju obowiązują przepisy PZTS. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny 

zawodów. 

 

8.    UBIÓR 

Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie umożliwiające grę na sali. 

 

 

9.  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. w Serocku (05-140) przy ul. Rynek 21, 

reprezentowana przez Prezesa, jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe 

uczestników zawarte w formularzu zgłoszenia wyłącznie w celu przeprowadzenia  

i organizacji imprezy.  

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału 

w wydarzeniu sportowym.  

3. Każdy uczestnik prawo do dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do 

ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu 

– korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest 

w oparciu o zasady i przepisy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych; Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.  



 

4. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. W sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt z wyznaczonym Inspektorem 

ochrony danych pod adresem e-mail: biuro@sis.serock.pl   

5. Dane osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej staranności, przy 

zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa 

z zakresu ochrony danych osobowych. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani 

do organizacji międzynarodowych i są chronione przed nieuprawnionym dostępem.  

6. Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

7. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych 

są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 poz. 1231 ze zm.) nie stanowią 

rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www lub 

przekazywane mediom.  

8. Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez 

Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w turniejach i zawodach, 

w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły, 

nazwy klubu mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub 

przekazane mediom za zgodą opiekunów prawnych wyróżnianych uczestników. Zgoda 

może zostać wycofana w każdym czasie.  

 

10.  UWAGI 

1. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną w podstawowym zakresie (apteczka 

medyczna). 

2. Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.  

3. Organizator zapewnia sędziów.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz ostatecznej interpretacji niniejszego 

regulaminu. We wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje – 

Prezes Serockich Inwestycji Samorządowych Sp. z o.o. w Serocku.  
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