
                        Otwarty Turniej Koszykówki 3x3 

          dla młodzieży i dorosłych 

 REGULAMIN 

§ 1 

1. Organizator: Arena Żagań Sp. z o. o. 

2. Termin rozgrywania: 6 sierpnia 2022r. 

3. Miejsce: boisko do koszykówki , Żagań u. Sosnowa 

4. Cel:  promowanie sportu wśród mieszkańców Żagania oraz zainicjowanie aktywnego spędzania czasu wolnego. 

§ 2 

1. Turniej rozegrany zostanie jednego dnia tj. 6 sierpnia 2022 od godz. 10.00 

2. Do Turnieju  mogą zgłaszać się trzy osobowe drużyny + 1 zawodnik rezerwowy. 

3. Turniej jest bezpłatny. 

4. Minimalny wiek uczestnika to ukończone 16 lat.( w przypadku osób niepełnoletnich wymagana pisemna zgoda rodzica). 

5. Wszyscy uczestnicy turnieju nie powinni mieć przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych. 

6. Zapisy drużyn drogą mailową na adres wojtekp83@wp.pl lub telefonicznie 516718752 do dnia 04.08.2022r. 

Prosimy o przesłanie nazwy drużyny, numeru kontaktowego do kierownika drużyny . 

Do udziału w  turnieju może zgłosić się maksymalnie 10 drużyn ( 3 zawodników + 1 rezerwowy zawodnik)  

– decyduje kolejność zgłoszeń. 

§ 3 

1. W Turnieju rywalizujemy według przepisów gry 3x3 – regulamin FIBA (Międzynarodowa Federacja Koszykówki). 

2. Mecze odbywają się na boisku do koszykówki w Żaganiu na ul. Sosnowej wyłącznie 6 sierpnia 2022r.  

§ 4 

Za udział w Turnieju w klasyfikacji końcowej za zajęcie miejsc 1-3 drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe.  

                                                                                                 § 5 

Organizator zapewnia obsługę przedmedyczną podczas trwania turnieju. 

                                                                                    

                                                                                                         § 6 

1. Podczas Turnieju Organizator będzie prowadził dokumentację fotograficzną.  

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i rejestracji materiałów związanych z przebiegiem turnieju zgodnie z 

RODO ( rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

2. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulą Informacyjną  RODO § 7  

 

 

 

 



 

§ 7 

1. Każdy uczestnik bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność, deklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i  

     ewentualne obrażenia oraz  zgubione własne  rzeczy. 

2. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone swoim działaniem. 

3. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku  nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do    

      organizatora. Uczestnicząc w turnieju akceptuje się warunki niniejszego regulaminu. Brak znajomości regulaminu  

      nie będzie uznawany za wytłumaczenie. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania turnieju ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne  

    lub inne utrudnienia, w takim przypadku zostanie ogłoszona informacja o tym fakcie. 

§ 8 

1. Wszelkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator. 

2. Organizator może dokonać zmian w regulaminie turnieju. 

§ 9 

 RODO 

Zgodnie z treścią art. . 13 Rozporządzenia PE 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 (tzw. ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych – RODO; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, że:  

 Administratorem danych jest Arena Żagań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żaganiu, ul. 

Kochanowskiego 6, 68-100 Żagań, 

 kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ustanowionym w Arenie Żagań sp. z o. o. możliwy jest pod adresem email: 

iod@arena.zagan.pl,   

 dane  będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Ligi Michała w piłce nożnej podstawę prawną do 

przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO, 

 dane nie będą udostępniane innym odbiorcom,  

 dane będą przetwarzane na czas niezbędny dla świadczenia usługi, następnie przechowywane będą przez okres 1 miesiąca 

niezbędny dla prawidłowego rozliczenia usługi, liczony od dnia jej wykonania 

 Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania o ile szczególne powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa nie ograniczają lub nie wyłączają takiego uprawnienia, a także prawo do przeniesienia danych i wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie stwierdzenia naruszenia 

przetwarzania danych zgodnie z przepisami, 

 podanie danych osobowych w związku z organizacją Ligi Michała w piłce nożnej jest dobrowolne, ale konieczne dla jego 

realizacji, 

 podane dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 

 

 


