
 

 

Zarządzenie  Nr 17/2021 
Prezesa Zarządu spółki  

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

z dnia 8 czerwca 2021 roku 

 

 

w sprawie organizacji  imprezy  rekreacyjno–sportowej „Streetbasket” 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), 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 19 czerwca 2021 r. imprezę  rekreacyjno–sportową  

pn „Streetbasket”.  

2. Regulamin oraz program imprezy,  o której mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do 

niniejszego zarządzenia.   

 

§2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 



 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2021 
Prezesa Zarządu spółki  

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 
z dnia 8 czerwca 2021 roku 

 

REGULAMIN 

Streetbasket  19.06.2021r. 
 

1.Cel: 

-   popularyzacja koszykówki, 

-   aktywne spędzenie wolnego czasu, 

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

 

2.Organizator: 

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o., 22 782 73 50, www.sis.serock.pl 

 

3. Termin i miejsce 

19.06.2021 r. godzina 10:00  Plaża Miejska w Serocku BOISKO ZIELONE 

 

4. Uczestnictwo: 

1. Zawodnicy i zawodniczki startują na własną odpowiedzialność.  

2. Drużyna składa się z minimum trzech lub czterech osób (jeden zawodnik rezerwowy). 

3. Drużyny mogą być mieszane, ubrane w jednolity kolorystycznie strój. 

3. System rozgrywek:  każdy z każdym lub przy dużej ilości drużyn grupowy. 

4. Obowiązuje wpisowe w wysokości 10zł/ od 1 zawodnika 

 

5. Zgłoszenia i uczestnictwo w turnieju. 

- Zgłoszenia drużyn w dniu turnieju u organizatora w biurze zawodów  na:  STREFA 

ZAJĘĆ 

 

http://www.sis.serock.pl/


 

6. System rozgrywek 

1. Przed grą obie drużyny rozgrzewają się jednocześnie.  

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

3. Każdy zespół może wziąć jedną minutową przerwę.  

4. Grą rozpoczynamy rzutem sędziowskim.  

5. Każdy uzyskany kosz to jeden punkt. Za kosz uzyskany z dystansu, (zza linii oddalonej 

od kosza o 6,25 m, tzw. linii dystansowej) zalicza się dwa punkty. Graczowi nie wolno 

w trakcie rzutu dotknąć tej linii stopami.  

6. Po uzyskaniu kosza piłkę oddaje się przeciwnikowi do wyprowadzenia spoza linii 

dystansowej; przed wznowieniem gry piłka musi być dotknięta przez obrońcę.  

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

8. W przypadkach spornych piłek wykonuje się rzut sędziowski.  

9. 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. O ile piłka nie została odegrana za linię, punkty zdobyte w czasie ataku nie 

są zaliczone.  

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

piłką.  

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

12.  Zmiana zawodnika następuje po wcześniejszym zasygnalizowaniu tego faktu sędziemu 

oraz podczas najbliższej przerwy w grze.  

13.  Faule:  

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

kosz zostaje zaliczony a piłka przechodzi w posiadanie przeciwnika.  

o Bijatyka czy nawet 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. 

14.  Wszelkie spory rozstrzyga sędzia prowadzący mecz.  



 

15.  W razie sporu głos zajmuje wyłącznie kapitan drużyny. Ponowne podjęcie gry 

równoznaczne jest z zaakceptowaniem rozstrzygnięcia sporu. 

16.  Wygrywa zespół, który jako pierwszy uzyska 15 pkt. 

7. Nagrody 

 

Za pierwsze trzy miejsca drużyny otrzymają, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

  

8. Postanowienia końcowe 

 

- każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem,  

- turniej będzie rozegrany piłkami, które zapewnia organizator, 

- za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada, 

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej 

interpretacji regulaminu i zasad gry, 

- w sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy,  

- nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją drużyny z rozgrywek lub z 

finału rozgrywek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o., jako administrator danych, przetwarza dane osobowe w ramach 
tych procedur dla celów niezbędnych do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej 
osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO), oraz dla celów niezbędnych ze względów związanych z interesem 

publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi 
zagrożeniami zdrowotnymi, na podstawie ustawy o COVID-19 i w związku z wydanymi wytycznymi Głównego 
Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej (art. 9 ust. 2 lit. i RODO). 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 są mogą być przechowywane do czasu oficjalnego zniesienia stanu epidemii. 

Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania  i poprawiania. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce 

prywatności dostępnej w siedzibie i na stronie www Administratora. 


