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REGULAMIN ŚREMSKI SPORT SQUASH MIX 2021 
 

Ogólne przepisy 

§ 1 

1. Organizator i sponsor nagród - Śremski Sport Sp. z o.o. 

2. Zawody będą rozgrywane na dwóch kortach w obiekcie Śremskiego Sport ul. Staszica 1a.  
3. Termin turnieju : 07.11.2021 r.  godz. 15:00.  
4. Celem turnieju jest podnoszenie sprawności ogólnej uczestników, zrzeszanie ze sobą osób  

o podobnych zainteresowaniach oraz popularyzacja squasha jako formy aktywnego spędzenia 

wolnego czasu.   
5. W turnieju udział mogą brać osoby, które w dniu wydarzenia ukończą 16 lat.  
6. Osoby niepełnoletnie wymagają pisemnej zgody rodziców lub pełnoprawnych opiekunów na udział 

w turnieju. 

7. Zapisy pod numerem tel. 61 222 86 83 lub email: robert.slowinski@sremskisport.pl, 

bok@sremskisport.pl. 

8. Turniej organizowany jest w trybie grupowym. Dwoje najlepszych zawodników z grupy przechodzi 

do półfinałów. 

9. Opłata wpisowa wynosi 30 zł, płatność na miejscu w dniu wydarzenia. 

 

Przebieg turnieju 

§ 2 

1. Turniej prowadzony jest według przepisów ustalonych przez Organizatora. Forma turnieju zależna 

jest od ilości uczestników. 

2. Czas trwania turnieju szacuje się od 3 do 4 godzin. 

3. Zawodnicy będą grali piłką dla graczy zaawansowanych (z jedną żółtą kropką). 

4. W rozgrywkach stosowane będą przepisy ogólne rozgrywek squasha. 

5. W sytuacjach spornych decyduje Organizator. 

6. Podczas turnieju zawodników obowiązuje pełna odpowiedzialność cywilna. 

7. Mecze rozgrywane są do 2 wygranych setów w grupie. Pozostałe mecze do 3 wygranych setów. 

Każdy set rozgrywany będzie do 11-tu punktów, chyba ze wystąpi sytuacja 10-10, wtedy gra będzie 

trwała do 2 punktów przewagi jednego z zawodników. 

8. Wygrany mecz oznacza przejście wyżej w drabince lub uzyskanie 3 punktów w grupie. 

9. Miejsce w grupie ustalane jest w zależności od odpowiednio: uzyskanej ilości punktów; bilansu 

setów; bezpośredniego pojedynku.  

 

Nagrody 

§ 3 

1. Nagrody ufundowane są przez Organizatora. 

2. Organizator przewiduje nagrody za pierwsze III miejsca w turnieju. 

3. Każdy z zawodników otrzyma dodatkowy upominek od Organizatora. 

 

Zasady bezpieczeństwa, odpowiedzialność 

§ 4 

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 
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(sposób przeprowadzenia rozgrzewki, ćwiczeń rozciągających przed i w czasie turnieju, zachowania 

ostrożności itp.).  
4. Przystąpienie do turnieju jest jednoznaczne z potwierdzeniem, iż zawodnik spełnia warunki do 

wzięcia udziału w turnieju pod względem zdrowotnym oraz, że zawodnik posiada podstawową 

wiedzę 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 

§ 5 

1. Każdy z zawodników jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz 

ogólnodostępnym regulaminem Squasha obiektu Śremski Sport Sp. z o.o. . 

2. Zawodnicy przygotowują się do rozgrywek poza kortami. 

3. Przed rozpoczęciem meczu, zawodnik ma prawo do 2 minutowej rozgrzewki. 

4. Za rzeczy zagubione podczas zawodów Organizator nie odpowiada. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji 

Regulaminu i zasad podając przy tym stosowne uzasadnienie decyzji. 

6. W przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie decyduje 

Organizator. 

7. Biorąc udział w turnieju zawodnik wyraża zgodę na wykorzystanie danych i wizerunku do celów 

promocyjnych turnieju przez Organizatora. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych 

§ 6 

1. Administratorem danych jest: 

Śremski Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ul. Staszica 1a 

Numer telefonu: 61 222 86 81. 

2. Celem pozyskiwania danych jest organizacja turnieju squasha. 

3. Dane będą przechowywane przez okres prowadzenia turniejów squasha przez Śremski Sport sp.  

z o.o.  
4. 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, oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
5. Brak akceptacji na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych skutkuje niedopuszczenie, do 

udziału w turnieju. 


