REGULAMIN
VolleyWro Spartan Cup 2019
TURNIEJ Wiosenny Męski
1. CEL TURNIEJU:
− Upowszechnianie i popularyzacja amatorskiej gry w piłkę siatkową wśród kobiet, jako
formy spędzania czasu wolnego mieszkańców Wrocławia.
− Promocja Centrum Spartan.
2. ORGANIZATOR:
WROCŁAWSKIE CENTRUM TRENINGOWE SPARTAN Sp. z o.o.,
ul. Lubińska 53, 53-623 Wrocław
3. MIEJSCE I TERMIN:
1. Miejsce rozgrywek: Hala sportowa Centrum Spartan ul. Krajewskiego 2 we Wrocławiu.
2. Termin: 30.03.2019r. (sobota), start godzina: 09:00
4.INFORMACJE I ZAPISY:
−
−
−
−

Centrum Treningowe Spartan , ul. Krajewskiego 2,
Recepcja: tel. 71/348 42 17, recepcja.krajewskiego@spartan.wroc.pl,
Koordynator: Maciej Romaniszyn, volleywro@spartan.wroc.pl
Termin zgłoszeń: do 28.03.2019 r. do godziny 20:00. Drużyna jest zgłoszona do
turnieju w momencie opłacenia startowego.

5.MIEJSCE ROZGRYWANIA MECZÓW :
Hala Sportowa WCT 3 Spartan przy ul. Krajewskiego 2, o wymiarach 30m x 12m wraz
z dostępem do szatni oraz zaplecza sanitarnego.
6. WARUNKI UCZESTNICTWA :
1. W Turnieju VolleyWro Spartan Cup 2019 mogą brać udział zespoły będące reprezentacjami
firm,
instytucji,
urzędów,
stowarzyszeń,
rad
osiedli,
szkół
wyższych,
jak i grupy nieformalne.
2. Każda drużyna musi posiadać nazwę i osobę reprezentującą ją w kontaktach
z organizatorem (kapitan drużyny). Wypełniając kartę zgłoszenia, osoba zgłaszająca drużynę

do turnieju, odpowiedzialna jest za zapoznanie zawodników z niniejszym regulaminem
i przepisami.
3. Termin, godzinę rozpoczęcia meczu wyznacza organizator. Terminarz zostanie dostarczony
wszystkim uczestnikom Turnieju.
4. Po dokonaniu zgłoszenia, spełnieniu warunków formalnych i ustaleniu terminarza,
organizator nie przewiduje przekładania terminów spotkań.
5. Udział w rozgrywkach mogą wziąć zawodnicy którzy ukończyli 18 lat (w wyjątkowych
przypadkach 16 lat – wymagana pisemna zgoda prawnego opiekuna).
6. W Turnieju VolleyWro Spartan Cup 2019 mogą grać zawodnicy, którzy nie są zgłoszeni do
rozgrywek organizowanych przez DZPS, PZPS lub inne organizacje narodowe od II ligi wzwyż.
7. Każda drużyna może zgłosić do Turnieju max. 12 zawodników.
09. Zawodnik może wystąpić w trakcie Turnieju tylko w jednym zespole.
10. Drużyny muszą posiadać jednorodne stroje sportowe z numerami, w przypadku braku
prosimy o wcześniejsze powiadomienie organizatora.
11. Wejście na halę jest dozwolone wyłącznie w odpowiednim obuwiu sportowym z płaską
podeszwą, np. halówki.
12. Zgłoszona drużyna ma obowiązek wytypować kapitana drużyny, który będzie ją
reprezentował w kontaktach z organizatorem. Do obowiązków kapitana będzie należało:
Wypełnienie protokołu meczowego, dbanie o poprawne zachowanie się zawodników, dbanie o
zachowanie porządku zawodników zarówno podczas meczu jak i po skończeniu spotkania.
Kapitan odpowiada za niedopuszczenie do rozgrywek nieuprawnionego zawodnika.
13. Zawodnik każdej drużyny zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem ligi i złożyć
oświadczenie stwierdzające uczestnictwo w Turnieju na własną odpowiedzialność (podpis
własnoręczny na karcie zgłoszenia do ligi).
14. Każdy zawodnik zgłaszający się do Turnieju VolleyWro Spartan 2019 oświadcza, iż
podane dane osobowe są zgodne z prawdą i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z obowiązującą ustawą oraz wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku (zdjęcia,
filmy itp.) wykonywane na zlecenie organizatora a zamieszczane na użytek i promocję Turnieju
na stronach internetowych, w prasie, radio i telewizji będących patronami medialnymi
wydarzenia.
15. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek przez uprawnioną do tego osobę (kapitan drużyny)
i odbiór regulaminu oraz przepisów w Turnieju, jest traktowane jako akceptacja otrzymanych
regulaminów i przepisów przez wszystkich zawodników drużyny.
16. Każdy zawodnik biorąca udział w Turnieju VolleyWro Spartan 2019 ma obowiązek
posiadania na każdym meczu dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Organizator
i sędzia mają prawo sprawdzenia tożsamości zawodników zgłoszonych do meczu. Sprawdzenie
tożsamości może odbyć się również na wniosek jednej z drużyn pod warunkiem zgłoszenia

organizatorowi tego zamiaru przed końcem spotkania. W przypadku stwierdzenia niezgodności
z zapisami protokołu meczowego i listą zawodników zgłoszonych do turnieju drużyna zostaje
ukarana walkowerem.
17. Zawodnicy uczestniczący w Turnieju są zobowiązane we własnym zakresie poddać
się badaniom lekarskim stwierdzająca ich dobry stan zdrowia i zdolność do tego typu gry.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za udział osób niezdolnych do
gry i wynikające z tego powodu wypadki (oraz za skutki wypadków) podczas gry.
18. Zaleca się, aby zawodnicy ubezpieczyły się od NNW.
19. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa w Turnieju VolleyWro Spartan
drużynom lub zawodnikom bez podania przyczyny.
20. Następstwem za nieprzestrzeganie regulaminu lub przepisów gry może być walkower lub
dyskwalifikacja z Turnieju. Dotyczy to i zawodników i drużyn. Orzeka to organizator.
7. ZGŁOSZENIA :
1. Warunkiem zgłoszenia udziału w Turnieju VolleyWro Spartan 2019, jest dokonanie
zgłoszenia osobiście - w Centrum Spartan, ul. Krajewskiego 2, lub drogą
e-mailową (skany wymaganych dokumentów – karty zgłoszenia i listy zawodniczek) oraz
uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 330 zł od zgłoszonego zespołu. Opłaty można
dokonać osobiście w Centrum lub przelewem na nr konta podany poniżej:
2. Dane do uiszczenia opłaty przelewem:
WCT SPARTAN – PKO BP SA I/O WROCŁAW
Numer konta: 51 1020 5226 0000 6702 0416 0990
W tytule wpłaty należy wpisać:
udział w Turnieju Wiosennym Męskim VolleyWro Spartan Cup 2019 – /nazwa zespołu/.
3. W przypadku wpłaty dokonanej przelewem konieczne jest również przesłanie potwierdzenia
przelewu na mail: recepcja.krajewskiego@spartan.wroc.pl. Jest to konieczne
w celu weryfikacji kolejności zgłoszeń i ewentualnego zamknięcia zapisów. Jeśli dwa zespoły
dokonają wpłaty w podobnym czasie, o kolejności zadecyduje moment przysłania
potwierdzenia.
4. Przy zgłoszeniu wymagane jest:
- podanie nazwy drużyny, imienia i nazwiska kapitana/osoby odpowiedzialnej za zespół oraz
jego danych kontaktowych tj. numeru telefonu oraz adresu email,
- podanie danych zawodników tj. imienia i nazwiska, daty urodzenia,
- wyrażenie zgody przez każdą z ww. osób na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku w zakresie
określonym w zgłoszeniu poświadczone własnoręcznym podpisem.
Brak spełnienia wszystkich ww. warunków jest równoznaczny z niedopuszczeniem drużyny do
udziału i nieujęciem drużyny w terminarzu rozgrywek.
5. W dniu turnieju przed pierwszym meczem będzie również wymagane uzupełnienie listy
zawodników (imię, nazwisko i numer na koszulce) podpisanej przez osobę reprezentującą
drużynę oraz podpisy zawodników stwierdzające uczestnictwo na własną odpowiedzialność w
Turnieju VolleyWro Spartan Cup.

6. Zgłaszając akces do udziału w Turnieju osoba reprezentująca drużynę przyjmuje do
wiadomości warunki jakie oferuje organizator Turnieju i nie będzie wnosić do nich zastrzeżeń.
Dotyczy to w szczególności terminarza oraz godzin i dni rozgrywania spotkań.
8.OPŁATA ZA UDZIAŁ
1. Opłata za udział wynosi 330 zł/zespołu .
1. W ramach opłaty zawodniczki otrzymają :
− Pakiet startowy dla każdego uczestnika obejmujący:
• napój (woda mineralna, izotonik), owoce
• lunch
− Puchar za uczestnictwo w turnieju,
− Najlepsze zespoły – vouchery na wynajem hali,
− Statuetkę i upominki dla MVP Turnieju,
− Każde spotkanie sędziowane przez 1 sędziego związkowego,
− Relację z turnieju na oficjalnym profilu ligi na portalu społecznościowym – Facebook,
stronie www.volleywro.pl oraz w mediach partnerskich,
9. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY
1. System rozgrywek jest uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.
2. Spotkania Turnieju Women's VolleyWro Spartan Cup rozgrywane są zgodnie z przepisami
FIVB: http://www.pzps.pl/Przepisy.html oraz w oparciu o zapisy zawarte w niniejszym
regulaminie zakładające poniższe zmiany:
System rozgrywek zależny od ilości zgłoszonych drużyn!
3. O kolejności drużyn w fazie grupowej Turnieju decyduje:
a)
b)
c)
d)

Większa ilość zdobytych punktów,
Lepszy stosunek setów wygranych do przegranych,
Lepszy stosunek punktów zdobytych do straconych,
Wyniki bezpośrednich spotkań.

4. O kolejności drużyn w fazie półfinałowej i finałowej Turnieju decyduje:
a) Wyniki bezpośrednich spotkań,
5. Najlepszy zawodnik spotkania (MVP) zostaje wskazany przez koordynatora rozgrywek na
podstawie wskazań sędziów oraz własnych.
6. Organizator zapewnia:
a) udostępnienie boiska meczowego,
b) piłki meczowe,
c) zapewnienie obsługi sędziowskiej,
d) zapewnienie szatni drużynom startującym w turnieju
7. Mecze prowadzone są przez sędziów DZPS.

10. NAGRODY
I. Dla wszystkich startujących zespołów - puchary.
II. Najlepszy gracz – MVP Turnieju otrzyma puchar wraz z nagrodą rzeczową.
11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
1. Każdy zawodnik jest zobowiązana do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu,
przepisów sportowych oraz regulaminów Hali Sportowej Centrum Spartan które są integralną
częścią niniejszego regulaminu.
2. Hala udostępnia szatnie dla zawodników, jednakże nie są to szatnie zamykane na klucz,
w związku z czym zawodniczki są proszone o nie przynoszenie lub zabezpieczenie rzeczy
wartościowych we własnym zakresie.
3. Zawodnicy po skończonym ostatnim meczu w Turnieju, mogą przebywać w szatni do 20
minut.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za rzeczy wartościowe
i inny sprzęt zawodniczek, którzy korzystają z szatni przed, w trakcie i po meczu.
5. Organizator zapewnia zawodnikom piłki do rozgrzewki oraz piłki meczowe z atestem FIVB.
6. Organizator zapewnia, podczas rozgrywania meczy, podstawowe środki medyczne:
zamrażacz, plastry, bandaże. Inne środki medyczne leżą po stronie zawodnika.
7. Karta zgłoszenia musi być wypełniona przed pierwszym meczem przez kapitana drużyny
i potwierdzona czytelnym podpisem.
8. Zabrania się spożywania alkoholu podczas trwania zawodów. Zawodnicy będące pod
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających bezwzględnie nie mogą i nie będą
dopuszczane do gry.
9. Kibicom zabrania się przebywania na boisku, a także na ławkach rezerwowych które są
wyłącznie do użytku drużyny.
10. Drużyny, i ich zawodnicy, są zobowiązane do pozostawienia po sobie porządku
i czystości – w obrębie ławki rezerwowej oraz w szatniach (wyrzucanie butelek itp.).
Organizator ma prawo do egzekwowania od kapitana zespołu niniejszego zapisu.
11. Drużyny, ich zawodnicy, a także kibice, są proszeni o przestrzeganie elementarnych zasad
kultury i szacunku wobec zawodników drużyny przeciwnej, sędziego, organizatora
i innych kibiców.
12. Każda drużyna, na czas rozgrywania swoich meczy, może wywiesić banery, roll-upy,
promujące swoich partnerów, sponsorów, z uwzględnieniem i poszanowaniem panujących
zasad etycznych i biznesowych.
13. Zgłoszenie się do rozgrywek w Turnieju VolleyWro Spartan Cup 2019 jest jednoznaczne
z akceptowaniem powyższego regulaminu.

14. Turniej VolleyWro Spartan Cup 2019 jest imprezą rekreacyjną w rozumieniu ustawy o
imprezach masowych i stosownym bezpieczeństwie.

Organizator:
WCT Spartan
15.03.2019

•

•
•
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•

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),
informujemy, że:
Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń oraz wizerunku
jest WCT Spartan Sp. z o.o (organizator imprezy) z siedzibą we Wrocławiu przy
ul.Lubińsiej 53. Można się z nami skontaktować poprzez adres e-mail
recepcja.krajewskiego@spartan.wroc.p, telefonicznie pod numerem +48 71 48 42 17
lub pisemnie na adres siedziby.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z
wyznaczonym w spółce Inspektorem Ochrony Danych poprzez email:
iod@spartan.wroc.pl.
Dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu
organizacji Turnieju Women's VolleyWro Spartan Cup 2019 oraz oraz prowadzenia
działań promocyjnych, informacyjnych i marketingowych o działalności WCT Spartan Sp. z o.o.
zawierających informacje o Turnieju Women's VolleyWro Spartan Cup 2019 na podstawie art.
6 ust. 1 lit b RODO.
Podane dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które z nami współpracują
przy organizacji turnieju m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług
fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym
podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami, wyłącznie w zakresie
w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w
państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Podane dane osobowe będą przetwarzane przez czas organizacji turnieju oraz przez czas
prowadzenia działań promocyjnych, informacyjnych i marketingowych o działalności WCT
Spartan Sp. z o.o. zawierających informacje o Turnieju, a następnie przez czas do
wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów szczególnych dotyczących
obowiązków podatkowych, księgowych i archiwizacyjnych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy –
uczestnictwa w niniejszej imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie
sportowej.

Organizator : WCT Spartan ,Wrocław, 15.03.2019

