
REGULAMIN
9. MEMORIAŁU BOGDANA SZYMAŃSKIEGO W TENISIE ZIEMNYM

ŚWIDNICA – 13.06.2021

1. ORGANIZATOR: 
- Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Break Point Świdnica Tenis&Bar

2. CEL: 
- popularyzacja tenisa ziemnego, zachęcanie do aktywnego wypoczynku
- przypomnienie postaci popularnego trenera Bogdana Szymańskiego

3. TERMIN: 
- 13.06.2021 r, godz. 9.00

4. MIEJSCE: 
- Korty OSIR Świdnica ul. Śląska 35

5. UCZESTNICY: 
- w Turnieju mogą brać udział zawodnicy bez względu na wiek i płeć
- zgłoszenia przyjmowane są w dniu Turnieju u Organizatora

6. KATEGORIE:
- Gry singlowe – 8 najlepszych zawodników z aktualnego rankingu świdnickiego
- Gry deblowe – pary losowane z rozstawionymi zawodnikami z rankingu

7. SYSTEM GIER:
- w obu kategoriach (single i deble) obowiązuje system brazylijski (pucharowy do dwóch 
przegranych spotkań)
- rodzaj i ilość gier (setów) uzależniona będzie od ilości zgłoszonych par deblowych

8. NAGRODY:
- w obu kategoriach (single i deble) za pierwsze cztery miejsca zajęte w Turnieju Organizator 
przewiduje nagrody w postaci sprzętu sportowego oraz dyplomy
- dla wszystkich uczestników Turnieju Organizator przewiduje drobne upominki sportowe 
uzależnione od pozyskanych środków od sponsorów

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- Zgłoszenie do Turnieju jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
- Akceptując Regulamin każdy zawodnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez 
prasę, radio, telewizję, portale internetowe a także w celach marketingowych przez Organizatora 
oraz sponsorów. Dotyczy to wykonanych zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z uczestnikami 
Turnieju
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw 
nieszczęśliwych wypadków a także za rzeczy pozostawione na obiekcie sportowym
- Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie
- Termin Turnieju może ulec zmianie w przypadku złej pogody

10. Zapisanie si na listę uczestników jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, miejscowość, nr telefonu do celów
uczestnictwa w imprezie pn. „9. Memoriał bogdana Szymańskiego w tenisie ziemnym”

organizowanej w dniu 13.06.2021 r. przez Świdnicki  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy
oraz Break Point Świdnica . Jednocześnie biorąc udział w Imprezie Uczestnik, Rodzic/opiekun

niepełnoletniego uczestnika wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym
rozpowszechnianie przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji jego wizerunku, utrwalonego
w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację

w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. facebook,) i stronach
internetowych oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów

statutowych, jak również w pochodzących od Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji lub
wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego



rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej).
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w 

szczególności z ogólnym 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 (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, 
osobie, której dane dotyczą, informujemy, iż:
1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji

(ŚOSiR) z siedzibą: ul. Śląska 35, 58-100 Świdnica. 
2) Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora 

jak powyżej lub na adres e-mail: biuro@osir.swidnica.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a. realizacji zadań statutowych ŚOSiR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  oraz 
prowadzenia zapisów, przygotowania i organizacji imprezy, wyłonienia najmłodszego i 
najstarszego Uczestnika Imprezy,  a w przypadku danych osobowych w postaci 
wizerunku, w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności statutowej
Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa
w pkt. 1

b. zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-COV-2 na 
podstawie art. 9 ust. 2 lit. i, w zw. z art. 6 ust 1 lit. c i e rozporządzenia RODO oraz 
ustawą z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) 

4) Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
a. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym w celu 

przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych w zakresie niezbędnym do 
dochodzenia epidemiologicznego na wypadek Państwa zakażenia lub wykrycia, że 
przebywali Państwo w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania 
SARS – CoV – 2 (COVID-19)

b. upoważnionym pracownikom Administratora,
c. upoważnionym wolontariuszom pomagającym przy organizacji Imprezy
d. mediom 

5) Państwa dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich (spoza Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach 
społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych 
serwisów (m.in. Facebook) 

6) Okres przechowywania danych osobowych:
a. listy startowe przechowywane będą przez okres 2 m-cy od daty imprezy - do celów 

statystycznych 
b. dane wizerunkowe przetwarzane będą do momentu odwołania zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w przypadku uczestników, których dane osobowe ujawnione 
zostaną w przestrzeni publicznej m.in. serwisach internetowych/społecznościowych. 

7) Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:
10. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania 
danych, 

11. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 
12. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
13. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
14. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

mailto:biuro@osir.swidnica.pl


8) Podanie danych osobowych w wymaganym zakresie jest dobrowolne jednak odmowa ich 
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie.

9) W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych 
przez ŚOSiR, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10) W oparciu o Państwa dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w 
rozumieniu cytowanego wyżej Rozporządzenia.

www.osir.swidnica.pl,  www.facebook.com/osir.swidnica,

http://www.facebook.com/osir.swidnica
http://www.osir.swidnica.pl/

