
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 

Z OKAZJI 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
 

REGULAMIN TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO 

 

1. Organizator turnieju: UKS „Cebulka” Warzyce  

Współorganizator: Szkoła Podstawowa w Szebniach  

Telefon kontaktowy: 663 280 526  

e-mail: grzegorz-lopuszanski@wp.pl  

 

2. Cel rozgrywek:  

a) Popularyzacja gry w tenisa stołowego  

b) Propagowanie zdrowego stylu życia  

c) Rywalizacja sportowa między poszczególnymi zawodnikami  

 

3. Uczestnictwo w turnieju.  

Prawo startu posiadają wszyscy chętni, którzy:  

a) Zapoznają się z regulaminem i zobowiążą się go przestrzegać  

b) Nie uczestniczą w rozgrywkach II, III, IV ligi tenisa stołowego organizowanych przez 

POZTS  

c) Dokonają terminowego zgłoszenia do turnieju u organizatora w terminie do 12.10.2018 r. 

telefonicznie lub mailowo  

 

4. Sposób przeprowadzenia turnieju: 

a) Kategorie turnieju: 

 Mężczyźni 

 Kobiety 

b) Rozgrywki zostaną przeprowadzone wg. Regulaminu PZTS  

c) Partie będą rozgrywane do trzech wygranych setów  

d) Turniej będzie rozgrywany do dwóch przegranych gier z ustaleniem kolejności miejsc 1-8 

oraz wyłonienie grup zawodników zajmujących miejsca 9-12 i miejsca 13-16 

 

5. Rozstawienie zawodników:  

Sędzia i przedstawiciel organizatora rozstawiają zawodników w oparciu o ranking indywidualny 

V ligi grupy zachodniej 2017/2018.  

 

6. Termin i miejsce rozegrania turnieju:  

13.10. 2018 (sobota), sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Szebniach  

Godzina 9:30 – 9:45 – potwierdzenie zgłoszeń do turnieju  

Godzina 10:00 – rozpoczęcie gier  

 

 



7. Nagrody:  

a) Za miejsce 1 puchary w każdej kategorii  

b) Za miejsca 1-6 dyplomy i nagrody rzeczowe  

 

8. Inne sprawy organizacyjne:  

a) Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność, organizator nie ubezpiecza  

zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków  

b) Organizator nie odpowiada za wypadki zawinione przez zawodników turnieju  

c) Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje przedstawicielowi organizatora  

 

9. Zgody na udostępnienie danych osobowych i wizerunku 

a) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie moich 

(mojego dziecka)* danych osobowych wyłącznie na potrzeby realizacji projektu  

„W zdrowym ciele świadomy umysł”. Dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, płeć oraz 

miejsce zamieszkania. 

b) Administratorem danych osobowych jest grantobiorca tj. UKS Cebulka  reprezentowany 

przez Leszek Śliwa – Prezes. 

c) Grantobiorca może udostępnić dane osobowe przetwarzane przez niego w ramach realizacji 

inicjatywy „W zdrowym ciele świadomy umysł” Operatorowi Programu Grantowego,  

a także osobie trzeciej wskazanej przez Operatora Programu Grantowego w zakresie  

w jakim będzie to uzasadnione wykonaniem postanowień umowy o udzielenie grantu.  

d) Operatorem Programu Grantowego jest Fundacja im. Jana Tarnowskiego z siedzibą  

przy ulicy Wielkie Schody 3, 33-100 Tarnów reprezentowana przez Agnieszkę Sroka – 

Asystenta Kierownika Projektu.  

e) Oświadczam, że wyrażam zgodę na upowszechnienie mojego wizerunku (wizerunku mojego 

dziecka)* w materiałach zdjęciowych, audiowizualnych i prezentacjach na potrzeby 

informacji i promocji Inicjatywy, Grantobiorcy i Operatora Programu Grantowego  

f) Udział w turnieju oznacza akceptację  regulaminu i wyrażenie w/w zgód. 

 

 

Szebnie, 1.10.2018 r.  

 

Ze sportowym pozdrowieniem Organizator 


