
 

REGULAMIN I chorzowskiego turnieju „Szmacianki” 

 

1. Organizatorzy. 

 

a. Organizatorem turnieju jest Muzeum w Chorzowie z siedzibą w Chorzowie przy ul. Powstańców 25, wpis 

do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Chorzów pod nr 1, NIP 627-11-01-791 REGON 000282085, 

 

2. Uczestnicy. 

 

a. Uczestnikami Turnieju mogą być osoby od 10 roku życia. 

b. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w grze za pisemnie wyrażoną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. 

c. Uczestnicy mogą startować w Turnieju zorganizowani w 4 osobowe drużyny.  

d. Jeden Uczestnik może być członkiem maksymalnie jednej Drużyny. 

e. Uczestnicy nie mogą posiadać przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających uczestnictwo w 

Turnieju. 

f. Uczestnicy biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. 

g. Organizator nie zapewnia Uczestnikom Turnieju opieki medycznej, ani ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

h. Organizatorzy nie zapewniają opieki dla osób niepełnoletnich uczestniczących w Turnieju. 

 

3. Zasady Turnieju. 

 

a. Turniej odbędzie się w dniu 29.08.2020 r. o godzinie 17:00 na Rynku w Chorzowie (lub w przypadku 

niepogody w okolicznej szkole) i potrwa około 2 godzin.  

b. Drużyny zobowiązane są przybyć na miejsce Turnieju 30 minut przed jego rozpoczęciem 

a. Turniej realizowany jest na zasadach play off. 

b. Każdy mecz Turniejowy trwa 10  minut i składa się z dwóch połów po 5 minut. 

c. W przypadku remisu odbywa się seria rzutów karnych (po 3 strzały). 

d. W pozostałych kwestiach obowiązują zasady gry w piłkę nożną 

e. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest wcześniejsze zgłoszenia uczestnictwa na stronie www 

wydarzenia. 

f. Ilość drużyn jest Ograniczona do 8 zespołów. 

g. Organizatorzy nie zwracają kosztów transportu i podróży. 

h. Udział w Turnieju jest związany z wysiłkiem fizycznym. 

i. Spóźnienie się na rozpoczęcie Turnieju jest równoznaczne z dyskwalifikacją Drużyny. 

j. W przypadku naruszenia przez Drużynę niniejszego Regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania 

gry innym Uczestnikom, Organizator ma prawo zdyskwalifikować daną Drużynę. Decyzja Organizatora 

w tej kwestii jest ostateczna. 

 

4. Zgłoszenie udziału w Turnieju. 

 

Zgłoszenie udziału w Turnieju odbywa się na stronie https://app.evenea.pl/event/szmacianka/ i jest 

równoznaczne z: 

a. Potwierdzeniem, że każdy z Uczestników zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na wzięcie 

udziału w Turnieju na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

b. Wyrażeniem przez każdego z Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych 

osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), a to imienia, 

nazwiska, adresu e-mail, telefonu i wieku uczestnika w celu udziału w I Chorzowskim Turnieju  Szmacianki. 

https://app.evenea.pl/event/szmacianka/


c. Wyrażeniem przez każdego z Uczestników zgody na opublikowanie na stronie internetowej Organizatora i 

stronie internetowej/mediach społecznościowych wizerunku Uczestnika, oraz dodatkowo imienia i nazwiska 

Uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę. 

d. W związku z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (RODO) informuję, że: 

 

- administratorem danych jest  Muzeum w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Powstańców 25, Tel.: 32 241 31 

04, e-mail: sekretariat@muzeum.chorzow.pl; 

 

- dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w I Chorzowskim Turnieju Szmacianki na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a RODO tj. w oparciu o zgodę wyrażoną wypełnieniem i wysłaniem powyższego formularza; 

 

- podanie danych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości wzięcia udziału 

w Turnieju; 

 

- odbiorcami danych będą firmy działające na zlecenie administratora tj.: Cudotwórnia Sp. z o.o. z siedzibą 

Sosnowcu, Orląt Lwowskich 93, 41-208 Sosnowiec oraz EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Łucka 

18/76, 00-845 Warszawa; 

 

- dane będą przechowywane do odwołania zgody lub do czasu rozliczenia turnieju; 

 

- przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a ponadto prawo żądania dostępu do danych, 

ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, 

gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO; 

 

- w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw można 

kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl 

 

 

5. Postanowienia końcowe. 

 

a. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na miejscu Turnieju. 

b. W kwestiach dotyczących przebiegu Turnieju, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w 

zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora. 

c. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.  W 

takim przypadku uczestnicy będą poinformowani o zmianach poprzez ich opublikowanie w sposób 

analogiczny jak opublikowanie niniejszego Regulaminu. 

 

 


