
 

 

REGULAMIN 
Mistrzostwa Mikołowa  
w siatkówce plażowej 

 

I. Cel: 

• popularyzacja siatkówki plażowej  

• wyłonienie Mistrzów Mikołowa 

• zachęcenie do aktywnego wypoczynku 

 

II. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie 

  

III. Miejsce: Ośrodek Rekreacyjny „Planty”, ul. Konstytucji 3 Maja 38 

  

IV. Termin: 13.08.2022 r., godz. 10:00 

  

V. Uczestnictwo: 

• w rozgrywkach mogą brać udział mieszkańcy woj. Śląskiego, bez względu na wiek i płeć 

• zapisy w dniu zawodów (sekretariat zawodów) w godz. 9.15 – 9.45 

• opłata startowa w wysokości 1,50 zł od osoby (wstęp na obiekt). 

VI. System rozgrywek: 

• w  turnieju system rozgrywek określa organizator  – wybór systemu jest uzależniony od ilości zgłoszeń 

(max. 12 drużyn – decyduje kolejność zgłoszeń) 

• turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZPS - Wydział Siatkówki Plażowej 

VII. Postanowienia regulaminowe: 

• zawody siatkówki plażowej rozgrywane są zgodnie z polską wersją „Oficjalnych Przepisów Gry                      

w Siatkówkę Plażową 2022-2024”, wydanymi przez PZPS zgodną z międzynarodowymi przepisami 

gry w siatkówkę plażową FIVB. 

• wszystkie mecze w fazie turniejowej rozgrywane są: 

       − do jednego wygranego seta, 

− każdy set rozgrywany jest systemem zapisu ciągłego (każda zagrywka to punkt), 

− set rozgrywany jest do 21 punktów z koniecznością uzyskania dwóch punktów przewagi, bez 

punktu granicznego, 

• mecz finałowy rozgrywany będzie  według następujących zasad: 



 

 

       − do dwóch wygranych setów, 

− każdy set rozgrywany jest systemem zapisu ciągłego (każda zagrywka to  punkt), 

− dwa pierwsze sety rozgrywane są do 21 punktów z koniecznością uzyskania 

    dwóch punktów przewagi bez punktu granicznego, 

− set trzeci, decydujący rozgrywany jest do 15 punktów z koniecznością 

    uzyskania dwóch punktów przewagi bez punktu granicznego. 

• każdy zespół ma prawo do jednej przerwy na odpoczynek w każdym secie. 

• w pierwszych dwóch setach po każdych 7-iu zdobytych punktach (punkty zdobyte przez jeden zespół 

lub suma punktów zdobytych przez dwa zespoły) następuje zmiana stron boiska,                                  

zaś w trzecim (decydującym) secie zmiana ta następuje po każdych 5-ciu zdobytych punktach. 

• przerwa między setami trwa 1 minutę. 

 

 9.   Nagrody: 

• I – IV miejsce: statuetki, nagrody rzeczowe oraz dyplomy 

 

 

7.    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 poniżej 13 roku życia 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 sportowy. 

• Drużyny powinny być zaopatrzone w piłki do rozgrzewki. 

• Zawody zostaną odwołane w przypadku, kiedy komisja sędziowska i organizator w dniu i na miejscu 

stwierdzą brak możliwości rozegrania turnieju. 



 

 

• 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 

 

 

 

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W IMPREZIE JEST WYPEŁNIENIE OŚWIADCZENIA UDZIAŁU W IMPREZIE 
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OŚWIADCZENIE UDZIAŁU W IMPREZIE 
Mistrzostwa Mikołowa w Siatkówce Plażowej 

13.08.2022 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 13.08.2022 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 

 
OŚWIADCZENIE UDZIAŁU W IMPREZIE 

Mistrzostwa Mikołowa w Siatkówce Plażowej 
13.08.2022 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 13.08.2022 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 


