REGULAMIN AMATORSKIEGO TURNIEJU BOWLINGOWEGO
O Puchar Prezesa Śremskiego Sportu
Pod nazwą ,, Król Kul”

ZAŁOŻENIA
1. Organizator – Śremski Sport Sp. z o.o.
2. Turniej rozgrywany będzie na dwóch torach bowlingowych w obiekcie Śremskiego Sport
ul. Staszica 1a.
3. Termin turnieju 15.01.2020 od godziny17:00, rozgrzewka - godz.16:30
4. Cel Turnieju:
 Turniej ma charakter integracyjno-sportowy.
 Promocja bowlingu wśród społeczności.
 Turniej poprzez zabawę i rywalizację zachęcający do aktywnego spędzania czasu.
 Promocja i popularyzacja gry w bowling w śród społeczności.
 Integracja entuzjastów tej dyscypliny sportu.
 Podnoszenie i utrzymanie sprawności fizycznej.
 Zachęcanie uczestników do sportowego trybu życia w myśl zasady „w zdrowym ciele,
zdrowy duch”.
 Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu poprzez zabawę i rywalizację.
5. Uczestnictwo:
 Uczestnikiem turnieju może być każda osoba chcąca zmierzyć swoje siły w tej
dyscyplinie.
 Uczestnikami mogą być zarówno kobiety jak i mężczyźni w wieku od 16 roku życia.
 Koszt uczestnictwa wynosi 20,00 zł za uczestnika.
 Ilość uczestników jest ograniczona – w turnieju maksymalnie może wziąć udział 16
uczestników.
6. Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w turnieju należy zgłaszać mailowo na
skrzynkę bok@sremskisport.pl z dopiskiem „Król kul” bądź telefonicznie
61 22 28683 do dnia 13.01.2020 lub w dniu zawodów do godz. 16:30 jeśli będą
wolne miejsca.
7. Udział w turnieju jest możliwy tylko w przypadku dokonania zgłoszenia w podanym w
pkt.6 terminie i opłaceniu udziału przed rozpoczęciem gier (najpóźniej na 15 minut przez
rozpoczęciem zawodów).
8. Ubezpieczenie na czas zawodów pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.
9. Każdy uczestnik turnieju musi złożyć u organizatora oświadczenie, że uczestniczy w nich
na własną odpowiedzialność oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie danych.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.

ZASADY ROZGRYWEK
1. Organizator udostępni dwa tory do gry w bowling
2. Czas trwania zawodów określi organizator przed rozpoczęciem zawodów w zależności
od ilości uczestników
3. Eliminacje składają się z co najmniej 2 gier
4. Suma z gier decyduje o zajętym miejscu w eliminacjach
5. Do finału przechodzi maksymalnie 8 osób
6. Liczba osób grających w finale zależy od ilości zgłoszonych zawodników
7. W finale rozgrywane są 3 gry
8. Suma z 3 gier decyduje o zajętym miejscu
9. W przypadku remisu następuje dogrywka
10. W sytuacjach spornych decyduje organizator.
11. Zmiany w przepisach zastrzeżone są dla organizatora.
12. Podczas turnieju zawodników obowiązuje pełna odpowiedzialność cywilna.
13. System rozgrywek będzie zależny od liczby uczestników turnieju.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Każdy z zawodników bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność, zarówno
zdrowotną (zawodnik przystępując do turnieju jest świadom, iż stan jego zdrowia winien
umożliwiać mu branie udziału w turnieju, że nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do
brania udziału w turnieju) jak i finansową (każdy z zawodników zapewnia sobie do udziału w
turnieju właściwą odzież, w szczególności obuwie sportowe dostosowane do danej
dyscypliny sportowej.
2. Każdy z zawodników zobowiązany jest na własny koszt i we własnym zakresie
skonsultować swój stan zdrowia z lekarzem przed podjęciem decyzji o wzięciu udziału w
turnieju.
3. Każdy z zawodników biorący udział w turnieju jest zobligowany we własnym zakresie i na
koszt własny zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa dla danej dyscypliny
sportowej (sposób przeprowadzenia rozgrzewki, ćwiczeń rozciągających przed i w czasie
turnieju, właściwej pozycji wykonywania poszczególnych ćwiczeń, zachowania ostrożności
itp.).
4. Przystąpienie do turnieju jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że zawodnik spełnia
warunki do wzięcia udziału w turnieju pod względem zdrowotnym oraz, że zawodnik
posiada podstawową wiedze w zakresie bezpieczeństwa.
5. Poucza się zawodników, iż powinni posiadać ubezpieczenie OC od nieszczęśliwych
wypadków obejmujące uprawianie sportów. Koszt ww ubezpieczenia oraz wybór firmy
ubezpieczeniowej jest obowiązkiem zawodnika.
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.
2. Przed startem zawodnik ma prawo do 30 min. rozgrzewki na torze bowlingowym.
3. Za rzeczy zagubione podczas zawodów organizator nie odpowiada.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej
interpretacji regulaminu i zasad bez podania przyczyny.

5. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduje organizator.
6. W przypadku zaistnienia innych okoliczności nie określonych niniejszym regulaminem o
sposobie ich rozwiązania decyduje organizator.
7. Biorąc udział w turnieju zawodnik wyraża zgodę na wykorzystanie danych i wizerunku do
celów promocyjnych turnieju przez organizatora.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników Turnieju
Bowlingowego 2019 przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
szczególności z Rozporządzeniem 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 (zwanym dalej ROD), w celu:
1.1. przeprowadzenia imprezy pn. Król Kul w Śremie
1.2. marketingowym i promocyjnym Organizatora,
1.3. przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.
1.4. informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora,
2. Administratorem danych osobowych osób jest Śremski Sport Sp. z o.o. w Śremie z
siedzibą przy ul. Staszica 1a, 60-100 Śrem, tel. 61 22 28 681, e-mail: bok@sremskisport.pl
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób jest zgoda osoby, której dane
dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych – RODO).
4. Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy 5. Osobie, której dane dotyczą
przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Brak akceptacji na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych skutkuje
niedopuszczeniem do udziału w Turnieju Bowlingowym 2019
7. Podanie danych osobowych uczestnika imprezy jest dobrowolne, jednakże niezbędne do
wzięcia udziału w imprezie pn. Król Kul. Nie podanie danych spowoduje brak możliwości
wzięcia udziału w imprezie.
8. Uczestnik imprezy może wyrazić zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i
czasowo wykorzystanie wizerunku przez Organizatora, tj. Śremie, Śremski Sport Sp. z o.o. w
Śremie z siedzibą przy ul. Staszica 1a, 63-100 Śrem, tel. 61 22 28 681, e-mail:
bok@sremskisport.pl obejmujące utrwalanie, obróbkę, powielanie i wykorzystanie
wykonanych zdjęć przedstawiających jego osobę do celów informacyjnych i promocyjnych
imprezy w mediach elektronicznych i drukowanych. Wyrażenie zgody na wykorzystanie
wizerunku następuje poprzez podpisanie oświadczenia w Biurze Zawodów

