
 

 

Zarządzenie  Nr 16/2020  

Prezesa Zarządu spółki  

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

z dnia 25 czerwca 2020 roku  

 

w sprawie organizacji  Turnieju Piłki Siatkowej 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 11 lipca 2020 r. Turniej  rekreacyjno–sportowy 

pn „Turniej Piłki Siatkowej”.  

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 16/2020 
Prezesa Zarządu Spółki 

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 
z dnia 25 czerwca 2020 r. 

 

REGULAMIN  

TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ  

11.07.2020r. 

 

I. Cel: 

• Popularyzacja gry w piłkę siatkową. 
• Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. 
• Popularyzacja sportowej rywalizacji w duchu „Fair Play”. 

 

II. Organizator 

• Serockie Inwestycje Samorządowe sp. z o.o. 
 

III. Termin i miejsce: 

• Plaża Miejska w Serocku 

• 11.07.2020 r. (sobota) g 9:00 

 

IV. Uczestnictwo: 

• Prawo startu mają drużyny dwuosobowe bez względu na płeć. 

• Warunkiem uczestnictwa jest złożenie do organizatora wypełnionej karty 
zgłoszeniowej oraz zapoznanie się i podpisanie regulaminu (załącznik nr 1) 

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

• Uczestnikiem turnieju mogą być osoby pełnoletnie, organizator może dopuścić 
osoby niepełnoletnie (od 16 lat) pod warunkiem dostarczenia Organizatorowi w 
formie pisemnej oświadczenia - zgody prawnego opiekuna na udział w 
zawodach osoby niepełnoletniej. 

• Zawodników obowiązują stroje sportowe w możliwie jednolitych barwach. 
 



 

 

 
V. Zgłoszenia: 
 

• Zgłoszenia drużyn należy dokonać poprzez kontakt telefoniczny podany na 
plakacie lub dostarczyć na karcie zgłoszeniowej (załącznik nr 1) Serockich 
Inwestycji Samorządowych  sp. z o.o., ul. Pułtuska 47  

• Pisemnego zgłoszenia drużyny dokonuje kapitan drużyny. 

• 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. 

• W turnieju mogą wziąć udział drużyny które wcześniej opłaciły wpisowe w 
wysokości 20 zł od pary na numer bankowy:  

08 8013 0006 2001 0020 1335 0001 
W tytule przelewu należy wpisać nazwiska zawodników i datę turnieju. 

(np. NOWAK/KOWALSKI wpisowe za 11.07.2020) 

 

VI. Sposób przeprowadzenia turnieju: 

• Organizator przeprowadzi losowanie na podstawie, którego zespoły zostaną 
rozdzielone na drabince systemu brazylijskiego (8 zespołów). 

• Mecze będą się odbywały do 2 wygranych setów, każdy set do 15 pkt (pod 
warunkiem uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów), a w 
przypadku remisu 1:1  
rozegrany zostanie tie-break do 11 pkt (pod warunkiem uzyskania 

dwupunktowej    przewagi przez jeden z zespołów). 

• Mecz należy weryfikować walkowerem, jeżeli: drużyna nie stawi się na mecz 
lub w drużynie grał nieuprawniony zawodnik. 

• Organizator zapewnia piłkę meczową. 
• W przypadku mniejszej ilości drużyn spotkania zostaną rozegrane takim 

samym systemem a wolne miejsce będzie traktowane jako wolny los.. 
 

VII. Nagrody: 

• Na zakończenie turnieju drużyny zostaną nagrodzone pucharami oraz 
drobnymi nagrodami rzeczowymi. 



 

 

 
VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. Organizator, jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe 

uczestników 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 ma 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. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty 

upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów 

prawa organy publiczne. 

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. 

 

IX. 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 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 PZPS 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: 
 

     Kowalski Tomasz 

tel.: 512-298-853 

 


