GMINNA SPARTAKIADA
SPORTOWO-REKREACYJNA
LUDOWYCH KLUBÓW SPORTOWYCH

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY DĘBNO
Wiesława Kozłowskiego

Maszkienice 2018

REGULAMIN
I. Cel Spartakiady
- popularyzacja sportu i rekreacji
- promocja systemu imprez masowych i zawodów sportowych dostępnych dla wszystkich
mieszkańców gminy Dębno
- zachowanie tradycji
- promocja zdrowego stylu życia
- wyłonienie gminnej reprezentacji na dalszy szczebel rywalizacji sportowej
II. Data i miejsce
Spartakiada odbędzie się w dniu 04.08.2018 r. (sobota) od godziny 10.00 obiekty sportowe
LKS „Sokół” Maszkienice.
Zakończenie spartakiady przewidziane jest na godzinę: 14:00 (może ono ulec zmianie ze
względu na długość rozgrywania meczów piłki siatkowej).
III. Organizatorzy
Organizatorami Gminnej Spartakiady są:
- Wójt Gminy Dębno
- LKS „Sokół” Maszkienice
- Dębińskie Centrum Kultury
IV. Uczestnictwo
W Gminnej Spartakiadzie prawo startu mają :
- osoby zrzeszone w klubach ludowych działających na obszarze gminy Dębno
- osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia (decyduje data urodzenia), zrzeszone
w klubach za których odpowiedzialność pełnią kierownicy drużyn.
Pełna dokumentacja zgłoszeniowa musi zawierać:
1. Listę zgłoszeniową - zgłoszenie drużyny do rozgrywek na druku wskazanym przez
organizatora (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu);
2. oświadczenia o stanie zdrowia złożone przez zawodników na druku wskazanym
przez organizatora (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu);
3. zgoda rodzica/opiekuna na udział w rozgrywkach zawodników, którzy ukończyli
16 rok życia na druku wskazanym przez organizatora (stanowiącym załącznik nr 3
do niniejszego regulaminu).

V. Przetwarzanie danych osobowych uczestników:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dębno.
2.Dane osobowe uczestników Spartakiady będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres
niezbędne dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Spartakiady, wyłonienia zwycięzców i
odbioru nagród.
3.Dane osobowe uczestników Spartakiady będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi
w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa,
niniejszym Regulaminem.
4.Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
5.Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników Spartakiady stanowi art. 23 ust. 1
pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i

zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6
ust. 1 lit. a) RODO –dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której
dane dotyczą.
6.Uczestnikom przysługują prawa do:
a) dostępu do danych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym
momencie, co uniemożliwi jednak udział w Spartakiadzie.
7.Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja
uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich
żądań przesłane na adres Administratora.
8.Przetwarzanie danych, o których mowa w punkcie powyżej w związku z udziałem w
Spartakiadzie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą klubu
sportowego w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania
Spartakiady.
9.Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Spartakiadzie.
VI. Dyscypliny sportowe i przepisy
Organizator wyznacza do prowadzenia rozgrywek sędziego.
Piłka nożna mężczyzn
Na boisku o wymiarach około 40m x 25m i bramkach 5m x 2m występuje 5 zawodników
w tym bramkarz + czterech zawodników rezerwowych. Drużyna rozpocząć musi spotkanie
w pięcioosobowym składzie. Zmiana bramkarza może nastąpić w czasie przerwy w grze,
pozostałych zawodników w dowolnym momencie . Obowiązuje miękkie obuwie sportowe
(trampki, korkotrampki, buty lane itp.) nie wolno grać w butach z wkręcanymi kołkami.
Bramki można zdobywać z każdej części boiska. Gra niedozwolona i nie sportowe
zachowanie – karane zgodnie z przepisami PZPN. Rzuty z autu wykonujemy przez uderzenie
nogą. Bramkarz z rzutu od bramki wznawia grę ręką. Rzut karny z odległości 9m –pole karne
6m. Czas gry w całym turnieju 2x15 min bez przerwy czasowej w meczu.
Punktacja: za zwycięstwo 3 pkt. za remis -1 pkt za przegraną - 0 pkt.
O kolejności miejsc w całym turnieju decyduje :
-większa ilość zdobytych punktów,
- bezpośredni pojedynek zainteresowanych drużyn,
- różnica bramek,
- większa ilość zdobytych bramek,
- rzuty karne,
Piłka siatkowa kobiet i mężczyzn
Drużyny składają się z 3 zawodników/zawodniczek występujących na boisku + 1 rezerwowy.
Zespół musi rozpocząć spotkanie w trzy osobowym składzie, dopuszcza się zakończenie
spotkania dwoma zawodnikami. Turniej zostanie przeprowadzony wg przepisów gry w piłkę
siatkową obowiązującą w hali /nie obowiązują przepisy piłki plażowej/. Każdy mecz trwa do
dwóch wygranych setów do 15 pkt. Zmiana zawodników w czasie przerwy w grze. Nie
obowiązuje „branie czasu”. Boiska o naturalnej nawierzchni o wymiarach około 7m x7m.
Punktacja:
za zwycięstwo -3 pkt, za przegraną – 0 pkt.
O kolejności miejsc w całym turnieju decyduje :
- większa ilość zdobytych punktów, stosunek małych punktów, większa ilość zdobytych
małych punktów, losowanie

Konkurencje rekreacyjne:
Przeciąganie liny – startują drużyny 5-cio osobowe. System zawodów uzależniony jest od
ilości zgłoszonych drużyn (preferowany pucharowy). Zawodnicy występują bez obuwia lub
w obuwiu na gładkiej podeszwie.
Rzut lotką do tarczy – startują drużyny 3 – osobowe. Odległość od tarczy 4m. Zawodnicy
wykonują 1 rzut próbny , a następnie po 5 rzutów punktowanych. O kolejności decyduje
suma punktów uzyskana przez drużynę. W przypadku równej ilości punktów decyduje lepszy
wynik uzyskany przez pierwszego rzucającego, a następnie ilość dziesiątek , dziewiątek itd.
Rzut piłką do kosza – startują drużyny 2 – osobowe (kobieta i mężczyzna). Zawodnicy
wykonują 2 rzuty próbne, później 3 rzuty punktowane. Rzuty wykonywane są z trzech
wyznaczonych pozycji. Odpowiednio spod kosza za 1 pkt, z lini osobistej za 2 pkt oraz z lini
6,25m za 3 pkt. Zawodnik sam wybiera, z których pozycji wykona odpowiednio trzy
punktowane rzuty. O kolejności decyduje suma punktów uzyskana przez drużynę.
VII. Punktacja
Piłka siatkowa i piłka nożna:
Lok.
Pkt

I
30

II
25

III
20

IV
18

V
16

VI
14

VII
12

VIII
10

VI
8

VII
6

VIII
4

Rzut lotką do tarczy, przeciąganie liny, rzut piłką do kosza
Lok.
Pkt

I
20

II
18

III
15

IV
12

V
10

VIII. Zgłoszenia
Zgłoszenia do poszczególnych konkurencji i dyscyplin sportowych prosimy składać przez
kierowników drużyn w dniu zawodów na pół godziny przed rozpoczęciem
Potwierdzenie udziału w spartakiadzie należy wysłać do 21 lipca 2018r.:
mikolaj.gurgul@gminadebno.pl
IX. Zasada finansowania
Koszty organizacyjne Spartakiady LKS w Maszkienicach pokrywa Wójt Gminy Dębno.
Koszty udziału ekip (dojazd) pokrywają jednostki delegujące.
X. Nagrody
W poszczególnych dyscyplinach organizator przewiduje dyplomy.
Za zajęcie miejsca I – III w ogólnej klasyfikacji organizator przewiduje puchary, dyplomy.
Za miejsca od I do VIII w ogólnej klasyfikacji organizator przewiduje nagrody rzeczowe.
XI. Klasyfikacja ogólna
Suma punktów ze wszystkich konkurencji stanowi wynik końcowy i decyduje o końcowej
klasyfikacji. Drużyna która w konkurencji nie uczestniczy otrzymuje 0 pkt do klasyfikacji
końcowej.
XII. Postanowienia końcowe
Za stan zdrowia swoich zawodników odpowiadają przedstawiciele drużyn (kierownik).
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia, drużyny ubezpieczają się na własny koszt.
Kierownicy drużyn są odpowiedzialni za zachowanie zawodników, przedstawicieli, członków i innych
osób pełniących funkcję w trakcie rozgrywek z ramienia swoich drużyn.
W przypadku gdy zawodnik, kierownik, przedstawiciel zespołu dopuszcza się przewinienia
polegającego na:
- naruszeniu nietykalności cielesnej lub fizycznym znieważeniu innych osób;

- wysoce niekulturalnym, grubiańskim i ordynarnym zachowaniu przed, w czasie lub po meczu,
organizator po konsultacji z kierownikami drużyn, może podjąć decyzję o czasowym bądź całkowitym
wykluczeniu z rozgrywek.
Za rzeczy pozostawione w szatniach organizator, opiekunowie, administratorzy obiektu
nie odpowiadają.
Uczestnicy Spartakiady zobowiązani są do poszanowania sprzętu znajdującego się na terenie obiektu
sportowego oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pod groźbą dyskwalifikacji z rozgrywek
i kary finansowej w równowartość kosztów szkód.
W trakcie trwania rozgrywek na terenie obiektów sportowych obowiązuje całkowity zakaz
spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.
Uczestnicy mają obowiązek stosować się do regulaminu obiektu na którym rozgrywana jest
Spartakiada.
Organizator zapewnia jedynie doraźną pomoc medyczną poprzez uczestnictwo osoby posiadającej
odpowiednie przygotowanie w zakresie pierwszej pomocy.
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

Wszelkie sporne sprawy rozstrzyga organizator.
Zwycięzcy w konkurencjach: piłka nożna i piłka siatkowa będą reprezentować Gminę na
Spartakiadzie Powiatowej o ile taka się odbędzie.
Odprawa techniczna ekip odbędzie się w dniu 04.08.2018r. o godzinie 9:30 w biurze
zawodów na obiektach sportowo-rekreacyjnych LKS „Sokół” Maszkienice. Na odprawie
zostaną omówione poszczególne konkurencje. Udział kierowników poszczególnych ekip
w odprawie technicznej jest obowiązkowy.
Prosi się kierowników drużyn, aby w miarę możliwości do turnieju piłki nożnej
i siatkówki mężczyzn zgłosili zawodników, którzy będą startować tylko w jednej z tych
dyscyplin, aby nie przedłużać turnieju.
UWAGA: Brak punktualności na odprawie będzie skutkowało niedopuszczeniem drużyny do
zawodów. Prosi się, aby kierownicy drużyn przybyli na odprawę z wypełnionymi listami
zawodników oraz oświadczeniami. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem
telefonu 14 631 85 54.

ORGANIZATOR

załącznik nr 1

Gminna Spartakiada Ludowych Klubów Sportowych
Maszkienice 2018 rok
Lista uczestników klubu sportowego ..................................................................
w poszczególnych dyscyplinach
Piłka nożna
1..........................................................
2..........................................................
3..........................................................
4..........................................................
5..........................................................

6........................................................
7........................................................
8........................................................
9........................................................
10........................................................

Piłka siatkowa
Mężczyźni

Kobiety

1........................................................
2........................................................
3........................................................
4........................................................

1........................................................
2........................................................
3........................................................
4........................................................

Przeciąganie liny
1.................................................................
2.................................................................
3.................................................................
4.................................................................
5.................................................................
Rzut lotką do tarczy
1.................................................................
2.................................................................
3.................................................................
Rzut do kosza
1.................................................................
2.................................................................
Kierownik drużyny ………………………….

załącznik nr 2

załącznik nr 2

Miejscowość …………………….… data ………………….

Miejscowość …………………….… data ………………….

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE

Nazwa drużyny ……………………………………….

Nazwa drużyny ……………………………………….

Nazwisko i imię zawodnika …………………………………………….

Nazwisko i imię zawodnika …………………………………………….

Ja niżej podpisany oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na udział w Spartakiadzie LZS
o Puchar Wójta Gminy Dębno w roku 2018 i będę w niej uczestniczył na własną
odpowiedzialność.
Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w imprezie określonymi w Regulaminie.
Oświadczam ponadto, że nie będę rościł żadnych pretensji do organizatora Spartakiady LZS
o Puchar Wójta Gminy Dębno w roku 2018 z tytułu odniesionych urazów i kontuzji.
Wyrażam zgodę na publikowanie mojego wizerunku w prasie, na stronach internetowych
i materiałach promocyjnych Urzędu Gminy w Dębnie.
Wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
danych
moich
osobowych
zawartych
w oświadczeniu (zgodnie z Ustawą z dnia10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) oraz
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 -"RODO"). Administratorem Danych Osobowych jest
Gmina Dębno. ADO będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych
w celach niezbędnych do rejestracji udziału w imprezie oraz do wystawienia dyplomu
uczestnictwa (imię i nazwisko) dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres
niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO wynikających z przepisów prawa
powszechnie obowiązującego. W każdym przypadku nie dłużej niż do momentu wycofania przez
Państwa zgody na przetwarzanie.
Dane osobowe zostały podane dobrowolnie oraz mam prawo dostępu do treści swoich
danych i ich modyfikowania oraz usuwania. Zgoda na przetwarzanie danych może być
odwołana w każdym czasie.

Ja niżej podpisany oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na udział w Spartakiadzie LZS
o Puchar Wójta Gminy Dębno w roku 2018 i będę w niej uczestniczył na własną
odpowiedzialność.
Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w imprezie określonymi w Regulaminie.
Oświadczam ponadto, że nie będę rościł żadnych pretensji do organizatora Spartakiady LZS
o Puchar Wójta Gminy Dębno w roku 2018 z tytułu odniesionych urazów i kontuzji.
Wyrażam zgodę na publikowanie mojego wizerunku w prasie, na stronach internetowych
i materiałach promocyjnych Urzędu Gminy w Dębnie.
Wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
danych
moich
osobowych
zawartych
w oświadczeniu (zgodnie z Ustawą z dnia10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) oraz
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 -"RODO"). Administratorem Danych Osobowych jest
Gmina Dębno. ADO będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych
w celach niezbędnych do rejestracji udziału w imprezie oraz do wystawienia dyplomu
uczestnictwa (imię i nazwisko) dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres
niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO wynikających z przepisów prawa
powszechnie obowiązującego. W każdym przypadku nie dłużej niż do momentu wycofania przez
Państwa zgody na przetwarzanie.
Dane osobowe zostały podane dobrowolnie oraz mam prawo dostępu do treści swoich
danych i ich modyfikowania oraz usuwania. Zgoda na przetwarzanie danych może być
odwołana w każdym czasie.

....................................................
(czytelny podpis zawodnika)

....................................................
(czytelny podpis zawodnika)

załącznik nr 3

Miejscowość ………………..…… data …………………

OŚWIADCZENIE
Nazwa drużyny ……………………………………….
Imię i nazwisko zawodnika …………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica …………………………………………….
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO*
Ja niżej podpisana/podpisany* oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mego
syna/podopiecznego*
………………..…………………………………………………………
(imię i nazwisko zawodnika)
w spartakiadzie LZS o Puchar Wójta Gminy Dębno w roku 2018. Ponadto oświadczam, iż stan zdrowia mego
syna/podopiecznego* pozwala mu na udział w imprezie.
Wyrażam zgodę na samodzielne dotarcie dziecka na miejsce prowadzenia rozgrywek
oraz jego samodzielny powrót do miejsca zamieszkania.
Informuję, że znane jest mi miejsce pobytu dziecka podczas rozgrywek oraz numer telefonu kontaktowego
organizatora.
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/zgody* na podejmowanie przez organizatora Urząd Gminy
w Dębnie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi w przypadku zagrożenia
zdrowia, bądź życia mojego dziecka.
Moje dziecko jest/nie jest* uczulone na leki. Jest uczulone na …………………………………. .
Oświadczam, że nie będę rościła/rościł* żadnych pretensji do organizatora rozgrywek
Spartakiady LZS o Puchar Wójta Gminy Dębno w roku 2018 z tytułu odniesionych kontuzji
i urazów. Mój syn/podopieczny* bierze udział w rozgrywkach na moją odpowiedzialność.
Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka w prasie ,na stronach internetowych i materiałach
promocyjnych Urzędu Gminy w Dębnie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w oświadczeniu (zgodnie z
Ustawą z dnia10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych )
oraz 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 -"RODO"). Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Dębno. ADO będzie przetwarzał
następujące kategorie Państwa danych osobowych w celach niezbędnych
do rejestracji udziału w imprezie oraz do wystawienia dyplomu uczestnictwa (imię i nazwisko) dane osobowe
będą przetwarzane maksymalnie przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO
wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W każdym przypadku nie dłużej niż do
momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie.
Dane osobowe zostały podane dobrowolnie oraz mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich
modyfikowania oraz usuwania. Zgoda na przetwarzanie danych może być odwołana w każdym czasie.

…………………………..……………………………………………………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika*)
*niepotrzebne skreślić

