
Regulamin Otwartych Amatorskich Mistrzostw Sanoka w Tenisie 
Stołowym pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Sanoka 

 

I. CEL IMPREZY 
• Popularyzacja tenisa stołowego w mieście 
• Integracja Sanoczan 
• Promocja obiektów MOSiR Sanok 
• Promocja Miasta Sanoka 
• Promocja sportu w mieście 
• Aktywne spędzanie czasu wolnego 

 
II. ORGANIZATOR 

1. Organizator: 
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku 

2. Honorowy Patronat: 
• Burmistrz Miasta Sanoka 

3. Partnerzy: 
• Miasto Sanok 
• CRiS Sanok 

4. Partnerzy Medialni: 
• KORSO Sanockie 
• Tygodnik Sanocki 
• eSanok.pl 

 
III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Termin: 1 kwietnia 2023. 
2. Miejsce: Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku (sala fitness). 
3. Start zawodów godzina 10:00. 
4. Biuro zawodów od godziny 09:00 do 09:45 na miejscu zawodów (sala fitness). 

 
IV. FORMUŁA ZAWODÓW 

1. Turniej zostanie rozegrany systemem grupowo-pucharowym do 3 wygranych setów do 
11 punktów. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywania turnieju w przypadku 
małej lub dużej ilości zawodników. 

V. ZAPISY 
1. Zgłoszenia do turnieju odbywają się drogą mailową na adres sekretariat@mosir-sanok.pl 

oraz w recepcji Domu Sportowca (czynna całą dobę). 
2. Termin zgłoszeń do 29 marca 2023 do 23:59. 
3. Organizator nie przewiduje zapisów w dniu imprezy. 
4. Liczba miejsc jest ograniczona (32 mężczyzn / 32 kobiety) 
5. Udział w zawodach jest bezpłatny. 

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 

mailto:sekretariat@mosir-sanok.pl


1. Prawo startu mają osoby, które do dnia 01 kwietnia 2023 roku ukończą 16 lat. 
2. W turnieju mogą wziąć udział amatorzy z Sanoka i okolic, nie biorący udziału  

w rozgrywkach PZTS. 
3. Udział w imprezie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 
4. W imieniu małoletniego, oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny w dniu 

zawodów w biurze zawodów. 
Obecność rodzica/opiekuna prawnego w dniu zawodów wraz z dokumentem tożsamości 
jest obowiązkowa. 

5. Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest podpisanie oświadczenia o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w turnieju, starcie na własną 
odpowiedzialność oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (oświadczenia 
dostępne w biurze zawodów w dniu zawodów). 

6. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania swojej rakietki. Na miejscu nie ma możliwości 
wypożyczenia. 

 
VII. KLASYFIKACJE I NAGRODY 

1. Przewidziane są nagrody rzeczowe dla miejsc 1-3 wśród kobiet oraz miejsc 1-3 wśród 
mężczyzn. 

 
VIII. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy. 
2. Dekoracje zawodników odbędą się po zakończeniu całego turnieju w holu głównym 

obiektu CRiS. 
3. Udział w imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku  

w postaci zdjęć i nagrań, które zostaną umieszczone na stronie www oraz na koncie 
Facebook należących do Administratora w celach promocyjnych i realizacji zadań 
statutowych MOSiR. 

4. Dodatkowo dla uczestników, możliwość skorzystania z basenu na preferencyjnych 
warunkach. 

 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione i skradzione. 
2. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia regulaminu przez uczestnika, 

zawodnik zostanie wykluczony z rywalizacji. 
3. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym 

ryzyko. Uczestnik, rejestrując się do turnieju przyjmuje do wiadomości, że udział  
w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko  
i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym 
śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 

4. Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów. 
5. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przeniesienia zawodów na inny 

termin. 
 
 

  



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Sanoku, ul. Królowej Bony 4, 38-500 Sanok. 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie przepisów prawa 
oraz na podstawie uprzednio wyrażonej przez Państwa zgody w celu realizacji Otwartych 
Amatorskich Mistrzostw Sanoka w Tenisie Stołowym. 

Dane w naszej instytucji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą 
profilowane. 

Dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody.  
Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa.  

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Otwartych Amatorskich 
Mistrzostw Sanoka w Tenisie Stołowym. 

Posiadacie Państwo prawo: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. 

Wyrażona zgoda może zostać wycofana przez Państwa w każdej chwili. Wycofanie zgody nie 
wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie 
wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych należy złożyć w siedzibie instytucji przy ul. Królowej Bony 4, 38-500 Sanok 

Inspektorem Danych Osobowych jest Anna Kozimor-Cyganik,  

Kontakt do inspektora, e-mail: inspektor@mosir-sanok.pl 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych lub Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych, dotyczących 
Państwa, narusza przepisy RODO. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Turnieju.  

 


