
 

REGULAMIN 
 

XIII Mikołowska Jesień z Badmintonem 
 

I. Organizator:  
 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie. 
 

II. Cel zawodów: 
 

− Popularyzacja badmintona. 

− Umożliwienie rywalizacji uczestników w różnych kategoriach wiekowych. 

− Propagowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży  
z  Mikołowa. 

 

III. Termin i miejsce zawodów: 
 

-  27.11.2021 r. sobota – godz. 9.30 
-  Hala Sportowa MOSiR ul. Bandurskiego 1A  
 

IV. Warunki uczestnictwa: 
 

-  Prawo startu w zawodach mają uczniowie szkół podstawowych i średnich oraz mieszkańcy 
powiatu mikołowskiego. 
-  Osoby startujące w zawodach  muszą posiadać wypisane oświadczenie udziału                          
w imprezie i ważną legitymacje  szkolną. 
-  W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy zgłoszeni w terminie. 
 

V. Grupy wiekowe w kategorii dziewcząt i chłopców: 
 

1. Junior 2005 - 2002  Start godz. 9:30 

2. Junior młodszy 2008 - 2006 Start godz. 10:30 

3. Dzieci  2009 i młodsi Start godz. 11:30 

 
VI. Program zawodów: 
 

godz. 900 – 920   rozgrzewka 
godz. 920               uroczyste otwarcie zawodów 
godz. 930               rozpoczęcie zawodów przez grupę juniorów 
godz. 1030             rozpoczęcie zawodów przez grupę juniorów młodszych 
godz. 1130             rozpoczęcie zawodów przez grupę dzieci  
 
Godziny startów zawodników z poszczególnych grup są orientacyjne. 
Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, ponieważ istnieje 
możliwość przyśpieszenia startów w poszczególnych grupach wiekowych 
 
 
 
 



VII. Nagrody: 
 

-   Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii przyznawane będą medale, 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
 

VIII. Przepisy  techniczno - organizacyjne: 
 

− System rozgrywania turnieju uzależniony od ilości zgłoszeń. Przewidywany jest system 
grupowo-pucharowy. 

− Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów, do 15 punktów. 

− W przypadku dużej ilości zgłoszeń istnieje możliwość skrócenia setów 

− W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry w badmintona. 

− Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi. 

− Dekoracje będą przeprowadzone po zawodach. 
-     Ewentualne protesty rozstrzyga organizator zawodów.  

− Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione             
w obiekcie sportowym, zgubione, jak również szkody i wypadki. 

 

IX. Zgłoszenia  do  zawodów: 
 

Zgłoszenia do zawodów można dokonać osobiście od poniedziałku do piątku od  godz. 800             
do godz.1500 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Konstytucji 3 Maja 31,                           
przesłać e-mailem na adres: imprezy@mosir.mikolow.eu lub poprzez fax:  032 779 76 03 
wew. 23, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.11.2021 r. 
UWAGA: Wszystkie zgłoszenia do zawodów po terminie  nie będą przyjmowane. 
 
Weryfikacja zgłoszonych zawodników w kategoriach wiekowych odbywa się 30 min przed 
startem konkretnej kategorii wiekowej.  
 

 
X. Postanowienia końcowe 
- Wszystkich uczestników imprezy zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów 
obowiązujących na terenie obiektu i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim 
ustaleniom w nim zawartym.  
- Osoby niepełnoletnie biorące udział w wydarzeniu muszą posiadać oświadczenie 
udziału w imprezie podpisane przez prawnego opiekuna.  
- Uczestnicy oświadczają o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie.                                                
- Osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką rodzica lub opiekuna w czasie trwania 
wydarzenia.  
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych                                            
i następstw nieszczęśliwych wypadków, a także rzeczy pozostawionych 
w obiekcie sportowym.  
- Zgłoszenie do udziału w imprezie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.  
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 
- Organizator zaleca dodatkowe ubezpieczenie się od NNW. 
- Obowiązuje strój i obuwie sportowe. 
- Każdy uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) biorący udział w imprezie 

organizowanej przez MOSiR w Mikołowie wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych, w tym wizerunku, przez Organizatora (MOSiR w Mikołowie) w celach 
związanych z udziałem w ww. wydarzeniach oraz podaniem wyników do ogólnej 
wiadomości, jak również w celach promocyjnych i dokumentujących imprezę.                            
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu. 



- Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wyniki oraz zdjęcia i filmy z wydarzenia mogą 
zostać opublikowane na stronie i mediach społecznościowych MOSiR w Mikołowie,                      
jak również w innych mediach.  

- Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Mikołowie z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 31, 43 - 190 Mikołów.  

- Każdy uczestnik posiada prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, każdemu uczestnikowi 
przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. Dodatkowo, osobom biorącym udział w imprezie przysługuje prawo do 
złożenia skargi do organu nadzorczego. 

- Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: mosir@mosir.mikolow.eu 
- Mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia osób przebywających w budynkach i na 

terenach pozostających w administrowaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Mikołowie (zwanym dalej MOSiR) świadomy niebezpieczeństwa związanego z trwającym 
stanem epidemii spowodowanej przez wirusa SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby 
zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem uczestnicy imprezy oświadczają że:  
- pomimo podjętych środków bezpieczeństwa przez MOSiR mających na celu maksymalne  
ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje.  
- wyrażają zgodę na poddanie się wszelkim zasadom bezpieczeństwa oraz rygorom 
sanitarnym obowiązującym na terenie MOSiR mającym na celu zapobieżenie 
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 opisanych w zasadach korzystania z Hali 
Sportowej MOSiR.  
- wyrażają zgodę na nadzór przestrzegania przeze mnie zasad i rygorów, o których mowa  
w pkt 2 przez MOSiR.  
- przyjmują do wiadomości, że w momencie pojawienia się objawów mogących budzić 
podejrzenie COVID-19, jestem zobowiązana/ny bezzwłocznie opuścić teren MOSiR lub udać 
się do tymczasowej izolatki znajdującej się na parterze Hali Sportowej, organizator 
powinien zawiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną i oczekiwać na dalsze wskazówki.  
- przyjmuję do wiadomości, że konsekwencją naruszania lub nieprzestrzegania zasad  
i rygorów określonych w pkt 2 i 3 będzie usunięcie z terenu MOSiR.  
 
Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dotyczącą wirusa SARS-CoV-2 zaleca się, 
aby podczas przebywania w budynkach i na terenach pozostających w administrowaniu 
MOSiR:  
- unikać podawania rąk na powitanie,  
- nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu (nie pocierać!),  
- zachować bezpieczną odległość 1,5m. od innych osób,  
- jeśli to możliwe – unikać rozmów blisko „twarzą w twarz”,  
- regularnie i dokładne myć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować je środkiem na bazie 
alkoholu,  
- stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu – podczas kichania i kaszlu należy 
zakryć usta oraz nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem należy jak najszybciej wyrzucić 
chusteczkę do zamkniętego kosza, umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je 
środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust oraz nosa podczas kichania i kaszlu 
zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej 
zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty i powierzchnie lub przenieść wirusa na 
dłoniach, np. przy powitaniu osoby,  

mailto:mosir@mosir.mikolow.eu


- preferować komunikację za pośrednictwem środków zdalnej komunikacji,  
- unikać zgromadzeń i skupisk większej liczby osób. 

 
 

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W IMPREZIE JEST WYPEŁNIENIE 

OŚWIADCZENIA UDZIAŁU 

 

 

 

 

 

 
 

www.mosir.mikolow.eu 
facebook.com/MiejskiOsrodekSportuiRekreacjiwMikolowie/

http://www.mosir.mikolow.eu/


Data……………………………… 
 

OŚWIADCZENIE UDZIAŁU W IMPREZIE  
 

XIII MIKOŁOWSKA JESIEŃ Z BADMINTONEM 

W DNIU 27.11.2021 r. 
  

Imię i nazwisko Data urodzenia 

  
 

1. Oświadczam, iż zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie obiektu 

i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nim zawartym.  

2. Wyrażam zgodę na udział dziecka w imprezie organizowanej w dniu 27.11.2021 r. przez Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie. 

3. Oświadczam o: braku przeciwwskazań zdrowotnych moich/braku przeciwwskazań zdrowotnych 

mojego dziecka do udziału w imprezie. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków                      

oraz za rzeczy pozostawione na obiekcie. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, przez Organizatora 

(MOSiR w Mikołowie) w celach związanych z udziałem w ww. wydarzeniach oraz podaniem 

wyników do ogólnej wiadomości, jak również w celach promocyjnych i dokumentujących imprezę. 

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

6. Podpis uczestnika lub w przypadku niepełnoletnich prawnego opiekuna. 
 

 

……………………………    ………………………………. 

     podpis uczestnika          podpis prawnego opiekuna 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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