
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO CZTERY PORY ROKU 2020
 

UKS Gryf Gdów zaprasza na turniej tenisa stołowego z cyklu 4 pory roku.   

1. Termin i miejsce turnieju:
- niedziela 20 września 2020 r.
- Gminna Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej (byłe Gimnazjum) ul. Lekarska 1206, 32-420 Gdów                          
2. Organizatorzy:
- UKS Gryf Gdów 
3. Zgłoszenia (do 19.09.2020  do godz. 20.00):
- mailowo: klub@gryf.gdow.pl                                                  
- telefonicznie(sms): 600-882-394
- w zgłoszeniu proszę podać Imię i Nazwisko, datę urodzenia, miejscowość.      
- w wyjątkowych sytuacjach bezpośrednio przed turniejem ( pół godziny przed rozpoczęciem danej kategorii ).
- wszelkie zapytania proszę kierować do Pani Pauliny Krużel nr. tel. 600-882-394
4. Wpisowe:
- 15zł 
5. Kategorie:
− do lat 12 (2008 i młodsi)
-  13-18 lat (2002 - 2007) 
− turniej Open (bez ograniczeń wiekowych)
6. System:
- w kategorii młodzieżowej w zależności od ilości zgłoszeń
- w kategorii Open grupowo- pucharowy
W przypadku małej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii młodzieżowych.
7. Nagrody:
- miejsca 1-3: nagrody rzeczowe, dyplomy
- miejsca 1-8 (klasyfikacja po 4 turniejach): puchary, nagrody rzeczowe, dyplomy
- Zima 2020 loteria fantowa 
8. Harmonogram turnieju:
9:00 - 9:20 rozgrzewka, potwierdzanie uczestnictwa kategorii młodzieżowej, losowanie
09:30 - rozpoczęcie kategorii młodzieżowych
14:00 - 14:20 rozgrzewka, potwierdzenie uczestnictwa kategorii Open, losowanie
14:30 - początek kategorii Open
9. Partnerzy i sponsorzy:
Gmina Gdów, Centrum Kultury w Gdowie, Gminna hala sportowa w Gdowie, Modest- sprzęt do tenisa stołowego,
Krusz-Bud Piotr Iwulski,  Mrówka Niepołomice, Dor-Bud, F.U.P.H. Tran-Ziem Jerzy Satoła, Wydawnictwo Nobilis,
Powiat Wielicki,

UWAGI:

− pełnoletni zawodnicy nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w zawodach,
- rodzicie lub opiekunowie niepełnoletnich zawodników podpisują oświadczenie o stanie zdrowia zawodnika,
− uczestników obowiązuje strój sportowy,
− zawodnicy występują w zawodach na własną odpowiedzialność,
− ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie,
− organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione podczas zawodów,
− każdy z uczestników zapisując się do zawodów wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach
promocyjnych, w szczególności fotografii wykonywanych podczas zawodów,
 - uczestnik zgłaszając się do turnieju oświadcza, że: nie wykazuje objawów dla COVID-19, nie jest objęty kwarantanną, w ostatnich 2 tygodniach
nie spotykał się z osobami objętymi obostrzeniami związanymi z COVID-19.
 - uczestnicy turnieju podczas przebywania na hali zobligowani są do stosowania się do wytycznych organizatora w zakresie przeciwdziałania 
możliwości zakażenia się COVID-19, tj: (dezynfekcja rąk, brak uścisku rąk, przybijanie piątek, itp.
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TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO CZTERY PORY ROKU 2020
 

Klauzula o ochronie danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1):
1) administratorem danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy Gryf Gdów
2) wizerunek uczestników może być przetwarzany wyłącznie na potrzeby promocji zawodów oraz umieszczony na portalach internetowych 
3) administrator nie będzie przekazywał danych osobom trzecim ani innym podmiotom 
4) brak możliwości przetwarzania danych osobowych uczestnika zawodów przez organizatora uniemożliwia udział w turnieju


