
REGULAMIN 

XXII  MISTRZOSTW SAMORZĄDOWCÓW  

POWIATU TURECKIEGO W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 

 
 

1.   Organizatorzy:  
-     Starostwo Powiatowe w Turku,  

-     Urząd Miejski w Dobrej,  

-     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej. 
 

 

2.   Gospodarz imprezy: Urząd Miejski w Dobrej. 
 

3.   Termin i miejsce: 
-      18 marca 2023 r.  (sobota), godzina 900, 

-      hala sportowa w Dobrej, Długa Wieś 28, 62-730 Dobra. 

-      w dniu zawodów o godz. 830  odbędzie się odprawa techniczna połączona z losowaniem. 
 

4. Cele mistrzostw: 

-      popularyzacja halowej piłki nożnej, 

-      wyłonienie najlepszej samorządowej drużyny w halowej piłce nożnej w powiecie tureckim, 

-      integracja środowisk samorządowych, 

-      wspólna zabawa na sportowo w duchu „fair play”. 
 

5. Uczestnictwo: 
 -  prawo udziału mają wyłącznie pracownicy zatrudnieni w Starostwie Powiatowym  

        w Turku, urzędach miast i gmin z terenu powiatu tureckiego, radni samorządów lokalnych,      

        sołtysi, dyrektorzy (kierownicy) jednostek organizacyjnych podległych samorządom (kobiety  

        i mężczyźni), 

 -      w mistrzostwach biorą udział zespoły max. 10 – osobowe (5 zawodników w polu + bramkarz), 

 -      w imprezie biorą udział wyłącznie zawodnicy, których nazwiska figurują na karcie zgłoszenia, 

 -      zawodnicy zobowiązani są do zabrania ze sobą dokumentu tożsamości, 

 -   w skład drużyny nie mogą wchodzić osoby będące zawodnikami zrzeszonymi w OZPN  

        w ostatnich 3 latach ( nie dotyczy zawodników po 35 roku życia). 
 

6. Sposób przeprowadzenia zawodów: 
 -      boisko o wymiarach 40x20, bramki 3x2 m,  

 -      czas trwania spotkania 2 x 6 minut z przerwą 1 min. (możliwa zmiana czasu gry), 

 -      system zmian „hokejowy” (lotny) przy linii środkowej boiska, 

 -  na boisku nie może znajdować się jednocześnie więcej niż 6 zawodników z drużyny  

       (5 zawodników w polu + bramkarz), 

 -      bramkarz może zmieniać się miejscem z zawodnikiem z pola po powiadomieniu sędziego, 

 -   za niesportowe zachowanie zawodnik może być ukarany 2 minutową karą odsunięcia od gry     

       (zawodnik może wrócić do gry po straconej bramce), 

 -   wybitnie niesportowe zachowanie lub gra brutalna spowoduje karę 5 minut bez możliwości  

       powrotu zawodnika ukaranego do gry i zmiany innego gracza za zawodnika ukaranego. 
 

7.  System rozgrywek:  
 -   zostanie ustalony po przesłaniu w formie pisemnej na adres Wydziału Edukacji Starostwa     

        Powiatowego w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek kart zgłoszeń do dnia 13.03.2023r.    

        i ogłoszony w dniu turnieju, 

 -      o kolejności zespołów decyduje: ilość zdobytych punktów, bezpośredni pojedynek, przy większej   

        ilości drużyn ze zdobytą tą samą ilość punktów tzw. „mała tabela”, różnica bramek, większa ilość    

        strzelonych bramek. 
 

8. Nagrody: 
 -      za zajęcie I miejsca - Puchar Przechodni Starosty Tureckiego.  



  Puchar jest pucharem przechodnim, który to zwycięzca zabiera ze sobą na okres do następnego    

 turnieju. Drużyna, która zwycięży 3 razy otrzymuje replikę pucharu na własność. 

  -      za zajęcie I, II, III miejsca – medale pamiątkowe dla zawodników drużyn,  

  -      statuetki dla króla strzelców i najlepszego bramkarza. 
 

9. Postanowienia końcowe: 

  -     organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w ww. regulaminie, 

  -      kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny w trakcie turnieju, 

 -   zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialności, głównie pod względem  

       prawnym i zdrowotnym, 

  -     za rzeczy zaginione podczas turnieju organizatorzy nie odpowiadają, 

  -     uczestników obowiązuje halowe obuwie, 

  -     organizator zapewnia obsługę sędziowską, pomoc medyczną podczas trwania imprezy, 

  -  ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków zawodnicy dokonują we własnym  

       zakresie, 

 -  zawodnicy wyrażają zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie w zależności od    

     wyboru wizerunku, imienia, nazwiska, zdjęć z turnieju w dowolnym formacie z którymi     

     współpracuje     powiat turecki, 

  -   zgłoszenie udziału w turnieju stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem  

       i jego akceptacją, 

  -    interpretacja niniejszego „Regulaminu” należy do organizatorów. 
 

10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  
 

      Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 

119, str. 1), Administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych ofertach, jest Starosta 

Turecki z siedzibą przy ulicy Kaliskiej 59, 62 - 700 Turek. Administrator wyznaczył inspektora 

ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez  e-mail: iod@turek.starostwo.gov.pl lub 

pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek. Dane zostaną 

wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia rozgrywek sportowych. Po zrealizowaniu celu, dla 

którego dane zostały zebrane, będą one przetwarzane jedynie do celów archiwalnych 

i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania 

danych przez Administratora. 

mailto:iod@turek.starostwo.gov.pl 


Załącznik do regulaminu 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r.* informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Turecki z siedzibą przy ulicy  

Kaliskiej 59, 62 - 700 Turek; 

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez 

e mail: iod@powiat.turek.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59,  

62 - 700 Turek; 

3. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa 

tj.: Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz 

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r.  o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 ze zm.). 

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych 

i przechowywane przez okres 50 lat; 

5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do: 

    1) dostępu do swoich danych osobowych, 

    2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 

    3) żądania usunięcia danych, gdy: 

        a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

        b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

    4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

        a) osoby te kwestionują prawidłowość danych, 

        b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 

        c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń; 

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym  jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym; 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu; 

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa. 

  

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (RODO. 

mailto:iodo@powiat.turek.pl

