
 

 

Zarządzenie Nr  19/2022 
Prezesa Zarządu Spółki 

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 
z dnia 9 czerwca 2022 roku 

 

w sprawie organizacji turnieju koszykówki 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.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Serocku zorganizuje w dniu 25.06.2022 roku turniej koszykówki pn. „Streetbasket” OPEN. 
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  19/2022 

Prezesa Zarządu Spółki 
Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

z dnia 9 czerwca 2022 roku 
 

REGULAMIN  

TURNIEJU KOSZYKÓWKI 3X3 „Streetbasket” OPEN 

25.06.2022 r. 

 
1.      Organizator:  

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z.o.o. (SIS Sp. z o.o.) 

ul. Rynek 21, 05-140 Serock, NIP: 5361944222, 

tel.: 22 782 73 50, biuro@sis.serock.pl. 

 

2.      Cel:  

 Popularyzacja gry w koszykówkę 3x3. 

 Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. 

 Popularyzacja sportowej rywalizacji w duchu „Fair Play”. 
 

3.       Termin:  

25 czerwca 2022 roku, 

      start o godz. 10.30 (weryfikacja uczestników od 10.00) 

 

4.       Miejsce :  

Boisko wielofunkcyjne na Plaży Miejskiej w Serocku.  

 

  5.  Opłaty (od uczestnika): 

10,00 zł - Wpisowe 

Płatne w biurze zawodów przed turniejem lub przelewem na konto : 

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

05-140 Serock, ul. Rynek 21 

Rachunek: Bank Spółdzielczy w Legionowie: 08 8013 0006 2001 0020 1335 0001 

Z dopiskiem: imię i nazwisko oraz Koszykówka 

 

  6.  Uczestnictwo: 

 Prawo startu mają drużyny składające się z minimum trzech lub czterech osób (jeden 

zawodnik rezerwowy) bez względu na płeć. 



 

 Warunkiem uczestnictwa jest złożenie do organizatora wypełnionej karty 

zgłoszeniowej, zapoznanie się i podpisanie regulaminu (załącznik nr 1), wpłata 

wpisowego.  

 Zawodnik występujący w spotkaniu z jedną drużyną reprezentuje ją do końca turnieju. 

 Uczestnikiem turnieju mogą być osoby pełnoletnie, organizator może dopuścić osoby 

niepełnoletnie (od 14 lat) pod warunkiem dostarczenia Organizatorowi w formie 

pisemnego oświadczenia - zgody prawnego opiekuna na udział w zawodach osoby 

niepełnoletniej. 

 Zawodników obowiązują stroje sportowe w możliwie jednolitych barwach. 

 

  7. Zgłoszenia: 

 Zgłoszenia drużyn należy dokonać przez stronę www.strefazajec.pl lub adres e-mail: 
p.mulik@sis.serock.pl lub w biurze zawodów przed turniejem w miarę dostępności 
miejsc. 

 Zgłoszenie udziału i opłaty w imieniu drużyny dokonuje kapitan. 

 Do turnieju dopuszcza się maksymalnie 8 zespołów (decyduje kolejność zgłoszeń): 

 W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zostały wpisane na karcie 
zgłoszeniowej. 

 Organizator przewiduję zapisy na listę rezerwową w razie wycofania się którejś  
z drużyn. 
 

  8. Zasady rozegrania turnieju:  

 Przed grą obie drużyny rozgrzewają się jednocześnie.  

 Gra się do piętnastu punktów lub mniej w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. 

 Każdy zespół może wziąć jedną minutową przerwę.  

 Grą rozpoczynamy rzutem sędziowskim.  

 Każdy uzyskany kosz to jeden punkt. Za kosz uzyskany z pola za łukiem tzw. „linii 
dystansowej” zalicza się dwa punkty.  

 Po uzyskaniu kosza piłkę oddaje się przeciwnikowi do wyprowadzenia spoza linii 
dystansowej; przed wznowieniem gry piłka musi być dotknięta przez obrońcę.  

 Po każdym faulu lub aucie grę wznawia przeciwnik - zza linii dystansowej.  

 W przypadkach spornych piłek wykonuje się rzut sędziowski.  

 Po każdej zmianie posiadania piłki podczas gry (po niecelnym rzucie czy przejęciu) 
musi ona zostać odegrana za linie dystansową, inaczej wraca ona do pierwotnego 
posiadacza a punkty zdobyte po takiej akcji w czasie ataku nie są zaliczone.  

  Przed rzuceniem kosza, co najmniej dwu graczy jednej drużyny musi mieć kontakt z 
piłką.  

  W każdym meczu możliwa jest tylko jedna zmiana z zawodnikiem rezerwowym. 



 

  Zmiana zawodnika następuje po wcześniejszym zasygnalizowaniu tego faktu 
sędziemu oraz podczas najbliższej przerwy w grze.  

 Faule:  
o Gdy gracz zostanie sfaulowany podczas ataku a piłka wpadnie do kosza to punkt 

jest zaliczony oraz dodatkowo zostaje podyktowany jedne rzut wolny.  
o Bijatyka lub szarpanina eliminuje obie drużyny z rozgrywek.  
o Faule zamierzone lub niesportowe zachowanie karane są dwoma rzutami wolnymi, 

po których piłka pozostaje w posiadaniu drużyny faulowanej. Za skuteczny rzut 
wolny zaliczany jest jeden punkt.  

o Dwa zamierzone faule podczas jednej gry powodują wykluczenie zawodnika na 
resztę czasu gry z boiska. Jeżeli taka sytuacja nastąpiła po wcześniejszej zmianie 
zawodnika rezerwowego to drużyna kończy mecz w dwuosobowym składzie. 

  Wszelkie spory rozstrzyga sędzia prowadzący mecz.  

  W razie sporu głos zajmuje wyłącznie kapitan drużyny. Ponowne podjęcie gry 
równoznaczne jest z zaakceptowaniem rozstrzygnięcia sporu. 

  Wygrywa zespół, który jako pierwszy uzyska 15 pkt. 

 Zawody odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami koszykówki 3x3 PZKosz 
oraz ustalonymi przez organizatora. 

 
 
  9. Klasyfikacje i Nagrody:    

Klasyfikacja open – miejsca I-III ( statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe). 

 

10. Postanowienia końcowe: 

 Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków 
oraz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub 
odzieży oraz  pozostawienia rzeczy osobistych w miejscach ogólnodostępnych. 

 Na terenie boiska obowiązuje  przestrzeganie regulaminu zawodów. 

 Na terenie boiska i plaży obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia 
wyrobów tytoniowych. 

 Kapitan jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędziami i organizatorem. 
Kapitan ma prawo zgłaszania do organizatora wszelkich naruszeń regulaminu 
dokonanych przez innych uczestników turnieju. 

 Kapitan jest zobowiązany zapoznać pozostałych zawodników swojej drużyny z 
niniejszym regulaminem. 

 Każdy zawodnik poświadcza znajomość i akceptację regulaminu oraz oświadcza, że 
nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i w powyższych rozgrywkach 
bierze udział na własną odpowiedzialność podpisując się własnoręcznie na karcie 



 

zgłoszeniowej, którą dostarcza kapitan do organizatora. 

 W przypadku nie przestrzegania regulaminów lub przepisów gry sędzia samodzielnie 
lub wspólnie z organizatorem ma prawo weryfikacji wyniku meczu, dyskwalifikacji     
zawodnika lub drużyny z rozgrywek. 

 Zawody odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami koszykówki 3x3 PZKosz 
oraz ustalonymi przez organizatora. 

 Sprawy sporne dotyczące części sportowej rozstrzyga Sędzia Główny turnieju. O 
sprawach innych decyduje organizator. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany oraz ostatecznej interpretacji niniejszego  
regulaminu. 

 W sprawach turnieju można kontaktować się z przedstawicielami organizatora: 

Piotr Mulik 572 571 118, p.mulik@sis.serock.pl  

 

12. Przetwarzanie danych osobowych:  

1) Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. w Serocku (05-140) przy ul. Rynek 21, 
reprezentowany 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. 1994 nr 24 poz. 83 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.  
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