
 

 

 

 

Zarządzenie  Nr 11/2020  

Prezesa Zarządu spółki  

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

z dnia 1 czerwca 2020 roku  

 

w sprawie organizacji  Turnieju Beachkorfball’u przez Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością.  

 

 

 

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

tj. z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 505), 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 27 czerwca 2020 r. Turniej  rekreacyjno–sportowy 

pn „Beachkorfball”.  

2. Regulamin imprezy,  o której mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.   

 

§2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnbtgiydg


 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2020 

Prezesa Zarządu spółki  

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

z dnia 1 czerwca 2020 roku  

 

 

REGULAMIN TURNIEJU BEACHKORFBALLU  

SEROCK 2020 

 

ORGANIZATOR 

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rynek 21, 05-140 Serock 

 

CEL TURNIEJU: 

-   popularyzacja beachkorfballu, 

-   aktywne spędzenie wolnego czasu, 

-   propagowanie współzawodnictwa sportowego oraz gry w duchu „Fair Play”. 

 

TERMINARZ TURNIEJU 

- 27.06.2020 r.: 

➢ godzina 10:00 – dzieci kl. I-III – Plaża Miejska w Serocku, 

➢ godzina 13:00 - OPEN – Plaża Miejska w Serocku, 

- drużyny min 3-osobowe koedukacyjne, minimum 1 dziewczyna max. 5 osób.  

 

ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia drużyn do dnia 24 czerwca mailowo na:  m.golawski@serock.pl  

 

UCZESTNICTWO W TURNIEJU 

W turnieju mogą uczestniczyć amatorzy i zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach ligowych. 

Drużyna zostaje dopuszczona do udziału w rozgrywkach jeżeli będzie spełniała epidemiologiczne 

kryteria zdrowia (na miejscu zostanie zbadana temperatura uczestników) oraz złoży załączone 

oświadczenie-wywiad epidemiologiczny (zał. Nr 1). 

 

SYSTEM ROZGRYWEK 

Zasady gry: gramy 3x4min. Grają 3 osoby na boisku (obowiązkowo min 1 dziewczyna),    

zmiany lotne do linii bocznej.  

mailto:m.golawski@serock.pl


 

 

Sędziujemy koleżeńsko. Turniej ma charakter rekreacyjno–sportowy.  

System rozgrywek zostanie ustalony zostanie w dniu 25.06 na stronie wydarzenia FB w zależności 

od ilości zgłoszonych zawodników. 

 

NAGRODY 

Za miejsca I-III zawodnicy otrzymają: dyplomy/medale/upominki, pozostali dyplomy. 

 

ZAKOŃCZENIE 

Bezpośrednio po zakończeniu meczy w danej kategorii. 

 

SPRAWY SĘDZIOWSKIE 

W kwestiach nieuregulowanych w turnieju obowiązują przepisy IKF. Wszelkie kwestie sporne 

rozstrzyga sędzia główny zawodów – Maciej Goławski. 

 

     UBIÓR 

Wszystkich zawodników obowiązuje jednolity strój sportowy.  

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych jest Organizator. Dane przetwarzane są w celu realizacji imprezy oraz w celach 

marketingowych w zakresie udzielonej zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich nie 

podania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania. Zgoda na cele marketingowe może być w każdym 

czasie wycofana. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. 

Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  

uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. 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. 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. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych 

podane są w Polityce prywatności dostępnej w siedzibie i na stronie www Administratora. 

  



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu  

Turnieju Beachkorfballu organizowanego przez 

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

 

………………………........……………….. 

/nazwisko uczestnika/ 

 

…………………………….........…………. 

/nazwa sekcji SIS Sp. z o.o./ 

 

Oświadczenie dla osoby poniżej 18 r.ż. 

 

Wyrażam zgodę na udział w Turnieju Beachkorfballu Serock 2020 organizowanym przez SIS Sp. z 

o. o. przez moje dziecko/podopiecznego ……………………………………………………, świadom 

zagrożeń wynikających z obecnej sytuacji związanej z pandemią Covid-19. 

 

Zgodnie z rekomendacją GIS w trosce o bezpieczeństwo Państwa, oraz personelu prosimy o 

odpowiedzi na poniższe pytania.  

• Czy w ciągu 2 tygodni przebywał Pan/Pani/dziecko/podopieczny za granicą?           

TAK/NIE 

• Czy ktoś z Państwa domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał za granicą?    

TAK/NIE 

• Czy Pan/Pani/dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie                   

objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna)?              

TAK/NIE 

• Czy obecnie występują u Pana/Pani/dziecka/podopiecznego objawy infekcji?                   

(gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)?                

TAK/NIE 

• Czy obecnie lub ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy u kogoś 

z domowników?                               

TAK/NIE 

 

Organizator przed zawodami wykona pomiar temperatury u Państwa/Państwa 

dziecka/Podopiecznego. 

 

 

……………………………..……..……    …………………………….…… 

         /data i miejsce/                  /czytelny podpis uczestnika/opiekuna/ 

 

Administratorem danych są Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Pułtuska 47, 05-140 Serock. Dane 

przetwarzane są w celu realizacji wytycznych GIS oraz rozporządzeń dotyczących waliki z koronawirusem COVID-19. Podanie 

danych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich nie podania nie będzie możliwa realizacja usługi. Dane nie są przekazywane 

żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione 

do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. Dane będą przechowywane do czasu 

odwołania stanu epidemii. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce 

prywatności dostępnej w siedzibie i na stronie www Administratora. 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu  

Turnieju Beachkorfballu organizowanego przez 

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

 

………………………........………………….. 

/nazwisko uczestnika/ 

 

…………………………….........……………. 

/nazwa sekcji SIS Sp. z o.o./ 

 

Oświadczenie  

 

Wyrażam zgodę na udział w Turnieju Beachkorfballu Serock 2020 organizowanym przez SIS Sp. z 

o.o., świadom zagrożeń wynikających z obecnej sytuacji związanej z pandemią Covid-19. 

 

Zgodnie z rekomendacją GIS w trosce o bezpieczeństwo Państwa, oraz personelu prosimy o 

odpowiedzi na poniższe pytania.  

• Czy w ciągu 2 tygodni przebywał Pan/Pani za granicą?                                               

TAK/NIE 

• Czy ktoś z Państwa domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał za granicą?    

TAK/NIE 

• Czy Pan/Pani  lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie  objęty nadzorem 

epidemiologicznym (kwarantanna)?                                                                          

TAK/NIE 

• Czy obecnie występują u Pana/Pani objawy infekcji? (gorączka, kaszel, katar, wysypka, 

bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)?                                                                                

TAK/NIE 

• Czy obecnie lub ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy u kogoś 

z domowników?                               

TAK/NIE 

 

 

Organizator przed zawodami wykona pomiar temperatury u Państwa. 

 

 

 

……………………………..……..……    …………………………….…… 

         /data i miejsce/                     /czytelny podpis uczestnika/opiekuna/ 

 

 

Administratorem danych są Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Pułtuska 47, 05-140 Serock. Dane 

przetwarzane są w celu realizacji wytycznych GIS oraz rozporządzeń dotyczących waliki z koronawirusem COVID-19. Podanie 

danych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich nie podania nie będzie możliwa realizacja usługi. Dane nie są przekazywane 

żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione 

do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. Dane będą przechowywane do czasu 

odwołania stanu epidemii. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce 

prywatności dostępnej w siedzibie i na stronie www Administratora. 


