
LIGA MICHAŁA 2022 – KOSZYKÓWKA 3x3  

REGULAMIN 

 

§ 1 

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

2. Termin rozgrywania: wrzesień- październik 2022; 

3. Miejsce: hala widowiskowo-sportowa Arena Żagań, ul. Kochanowskiego 6; 

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

spędzania czasu wolnego. 

 

§ 2 

1. Liga rozgrywana zostanie systemem turniejowym.  

2. Do Ligi  mogą zgłaszać się maksymalnie pięcioosobowe drużyny. 

3. Koszt udziału w całej Lidze Koszykówki 3x3 to : 

a) 200 zł dla jednego zespołu – dla dorosłych (6 turniejów- 6 terminów); 

b) 150 zł dla jednego zespołu – dla młodzieży 16-18 lat (6 turniejów- 6 terminów). 

Istnieje możliwość wzięcia udziału w pojedynczych turniejach, koszt wpisowego na 1 turniej 

wynosi: 

a) 40 zł  dla jednego zespołu – dla dorosłych; 

b) 30 zł dla jednego zespołu – dla młodzieży 16-18 lat. 

4. W każdym turnieju może wziąć udział maksymalnie 8 zespołów.  

5. Minimalny wiek uczestnika to ukończone 16 lat najpóźniej w dniu pierwszego meczu 

ligowego. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozgrywania Ligi. 

7. Nieletni uczestnik Ligi  musi posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział dziecka 

w Lidze (wzór do pobrania od koordynatora rozgrywek). 

8. Zapisy drużyn drogą mailową na adres: sport@arena.zagan.pl. Prosimy o przesłanie nazwy 

drużyny, numeru kontaktowego do kierownika drużyny.  

9. Zespoły zapisane na całą Ligę automatycznie zapisane są na każdy turniej. Zespoły biorące 

udział w pojedynczych turniejach zobowiązane są zapisać się i uiścić opłatę wpisową 

najpóźniej tydzień przed danym turniejem.  

10. Opłata wpisowa płatna na konto podane przez Organizatora przed rozpoczęciem Ligi.   
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§ 3 

1. W Lidze rywalizujemy według przepisów gry 3x3 – regulamin FIBA (Międzynarodowa 

Federacja Koszykówki). 

2. Mecze odbywają się w hali Arena (ul. Kochanowskiego 6) równolegle na dwóch połowach 

pełnego boiska do koszykówki. 

3. Zespoły mogą liczyć maksymalnie 5 zawodników. W trakcie sezonu każdej drużynie 

przysługuje prawo wymiany dwóch zawodników w składzie. 

4. System rozgrywek w poszczególnych turniejach dostosowany zostanie do ilości zgłoszonych 

drużyn.  

§ 4 

 

1. Za udział w całej Lidze w klasyfikacji końcowej za zajęcie miejsc 1-3 drużyny otrzymają 

pamiątkowe dyplomy i medale oraz nagrody rzeczowe dla zespołu.  

 

                                                                   § 5 

 

1. Podczas Ligi Organizator będzie prowadził dokumentację fotograficzną.  

Zdjęcia zostaną zamieszczone na stronach Organizatora: www.arena.zagan.pl, 

www.facebook.com/arenazagan oraz na stronie Urzędu Miasta Żagań: urzadmiasta.zagan.pl 

 

§ 6 

 

1. Wszelkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator. 

2. Organizator może dokonać zmian w regulaminie turnieju. 

 

§ 7 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). 

 

 


