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REGULAMIN 

VI OSIEDLOWEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO 
ORGANIZATOR 

Rzeszowski Dom Kultury filia Budziwój, ul. Budziwojska 194, 35-317 Rzeszów. 

CEL 

 Popularyzacja gry w tenisa stołowego. 

 Wyłonienie najlepszych zawodników Turnieju. 

 Umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównania swoich umiejętności w warunkach rywalizacji sportowej. 

TERMIN I MIEJSCE 

 Turniej odbędzie się 30 marca 2019 r. (sobota) o godz. 11.00 w sali widowiskowej Rzeszowskiego Domu Kultury 

filia Budziwój przy ul. Budziwojskiej 194 w Rzeszowie. 

KATEGORIE 

 I kategoria – uczniowie szkół podstawowych, 

 II kategoria – „open”, 

 III kategoria – turniej drużynowy „debel” – po zakończeniu kategorii indywidualnych. 

SYSTEM TURNIEJU 

 Turniej zostanie rozegrany systemem pucharowym do dwóch przegranych meczów. 

 Zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS. 

 W Turnieju mogą startować wszystkie zawodniczki i zawodnicy bez względu na wiek. 

 Ogłoszenie wyników, wręczenie statuetek, medali i nagród odbędzie się po każdej z zakończonych kategorii. 

 Liczba Uczestników Turnieju jest ograniczona. 

 Maksymalna liczba Uczestników Turnieju w poszczególnych kategoriach: 

- I kategoria – 16 osób, 

- II kategoria – 16 osób, 

- III kategoria – 16 par. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 Rejestracja zawodników I kategorii odbywa się w dniu zawodów do godziny 10.45, w II i III kategorii  

do godziny 12.30. 

 Zawodników obowiązuje strój sportowy, w tym obowiązkowo miękkie obuwie zmienne. 

 Zawodnicy zobowiązani są do odbioru numerów startowych oraz umieszczenia ich w widocznym miejscu  

np. na koszulce, na bluzie itp. 

 Organizator nie przewiduje podziału na kategorie dziewcząt i chłopców. 

 Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad „fair play”. 

 Zawodnicy muszą posiadać własne rakietki. 

 Decyzje Sędziego Głównego są niepodważalne i ostateczne. 

 Sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania Turnieju rozstrzyga Organizator. 

 W razie rezygnacji z udziału w Turnieju Uczestnik jest zobowiązany poinformować o tym fakcie niezwłocznie 

Organizatora. 
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 Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu Uczestników. 

ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW 

 Zgłoszenia zawodników będą przyjmowane od 11.03.2019 r. do 28.03.2019 r., do godz. 20.30. 

 Terminy zgłoszeń zawodników:  

 od 11.03.2019 r. do 28.03.2019 r. – mieszkańcy osiedla Budziwój, 

 od 22.03.2019 r. do 28.03.2019 r. – w przypadku wolnych miejsc pozostali mieszkańcy miasta Rzeszowa  

i okolic. 

 Ze względu na osiedlowy charakter Turnieju w pierwszej kolejności przyjmowani będą mieszkańcy osiedla 

Budziwój. 

 Sposoby dostarczenia karty zgłoszenia: 

- osobiście w Rzeszowskim Domu Kultury filia Budziwój, ul. Budziwojska 194 w Rzeszowie w godzinach  

13.30 – 20:30.  

 Warunki zakwalifikowania zawodnika do Turnieju: 

 dostarczenie osobiście w nieprzekraczalnym terminie wypełnionej karty zgłoszenia zawodnika (zał. nr 1  

do Regulaminu) oraz klauzuli informacyjnej (zał. nr 2 do Regulaminu). 

 uiszczenie opłaty w wysokości: 5,00 złotych od osoby w biurze Rzeszowskiego Domu Kultury filia Budziwój przy 

ul. Budziwojskiej 194. 

 Brak opłaty, niepoprawne wypełnienie karty zgłoszenia bądź jej brak jest równoznaczne  

z niezakwalifikowaniem zawodnika do Turnieju. 

NAGRODY 

 Puchary i pamiątkowe dyplomy dla Uczestników indywidualnych za zajęcie I, II i III miejsca. 

 Medale i pamiątkowe dyplomy dla Uczestników debla za zajęcie I, II i III miejsca. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Biorąc udział w Turnieju, zawodnik (w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub prawny opiekun) oświadcza,  

że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne Uczestników podczas 

trwania zawodów. 

 Organizator nie zwraca opłaty wniesionej przez zawodnika w przypadku niedopełnienia przez niego warunków 

zgłoszenia do Turnieju, rezygnacji, nieobecności na Turnieju lub braku partnera w kategorii debel. 

 Uczestnik wyraża zgodę (w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub prawny opiekun)  

na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku – zdjęcia oraz nagrania video wykonanego podczas Turnieju  

i przenosi na Organizatora w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania  

i rozporządzania wizerunkiem, zdjęciem oraz nagraniem video. Powyższe prawa przechodzą na Organizatora  

z chwilą dokonania zgłoszenia do udziału w Turnieju. 

 Uczestnik biorąc udział w Turnieju wyraża zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne prawa wielokrotnego 

wykorzystywania zdjęć ze swoim wizerunkiem. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie 

wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji Turnieju. 

 Zgłoszenie się do Turnieju uważane będzie za uznanie warunków Regulaminu oraz wyrażenie zgody  
na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 r. 
poz. 1000) zastępującą dotychczasową Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Rz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883). 

 
Dane teleadresowe Organizatora Turnieju: 

Rzeszowski Dom Kultury filia Budziwój 
ul. Budziwojska 194, 35-317 Rzeszów 

tel. 17 229 90 82 (godz. 13.30 – 20.30) 
www.rdk.rzeszow.pl 


