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V Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego 
22.04.2018 r. 
 
REGULAMIN 
1. Cel turnieju:  

- popularyzacja tenisa stołowego, 
- aktywne spędzanie czasu wolnego, 
- integracja dzieci, młodzieży i dorosłych, 
- rywalizacja sportowo - rekreacyjna zgodnie z zasadami fair play. 

 
2.  Termin i miejsce:  
V Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego [dalej Turniej] odbędzie się w hali sportowej 
Białołęckiego Ośrodka Sportu, przy ulicy Strumykowej 21 w Warszawie, w dniu 22 kwietnia 
2018 r., w godzinach 09:00 - 17:00 (przewidywany czas zakończenia Turnieju). 
 
3. Organizator:  
Organizatorem V Rodzinnego Turnieju Tenisa Stołowego jest Białołęcki Ośrodek Sportu. 
 
4. Warunki uczestnictwa:  
Do Turnieju mają prawo zgłosić się zawodnicy, którzy w poprzednich dwóch sezonach 

(2015/2016 oraz 2016/2017) oraz w obecnym (2017/2018) nie posiadali/nie posiadają 

licencji PZTS. Turniej jest bezpłatny. 

Zgłoszenie winno zawierać:  imię, nazwisko oraz rok urodzenia uczestnika. Zgłoszenia będą 

przyjmowane do  19 kwietnia 2018r., do godziny 16:00 - internetowo, poprzez wypełnienie 

formularza na stronie www.bos.waw.pl. 

O wpisaniu na Listę startową decyduje kolejność zgłoszeń, zgodnie z limitami uczestników, 
określonymi w punkcie 5. niniejszego Regulaminu. 
 
W przypadku uczestników pełnoletnich (kategorie: A oraz B) złożenie podpisu na 
oświadczeniu o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwskazań lekarskich do ćwiczeń 
ruchowych oraz akceptacji Regulaminu Turnieju  nastąpi podczas wpisywania na Listę 
startową w Biurze zawodów, w dniu rozgrywania Turnieju - w godzinach 8:00 – 8:45. 
 
Warunkiem wpisania na Listę startową - w przypadku uczestnika niepełnoletniego 
(kategorie: C – L) jest dostarczenie do Biura zawodów, w dniu rozgrywania Turnieju - w 
godzinach 10:00 – 10:30 podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna oświadczenia 
(Załącznik nr 1 do Regulaminu), iż uczestnik Turnieju posiada dobry stan zdrowia i nie ma 
przeciwskazań lekarskich do ćwiczeń ruchowych oraz akceptuje Regulamin Turnieju.        
Wzór oświadczenia dla uczestnika niepełnoletniego będzie można pobrać na stronie 
internetowej Białołęckiego Ośrodka Sportu: www.bos.waw.pl lub wypełnić w Biurze 
zawodów, w dniu rozgrywania Turnieju - w godzinach 10:00 – 10:30. 
 

http://www.bos.waw.pl/
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Warunkiem uczestnictwa w kategorii R, jest potwierdzenie udziału w Turnieju pary deblowej 
przez jednego z zawodników w Biurze zawodów, w dniu rozgrywania Turnieju - w godzinach 
13:00 – 13:30. 
 
5.  System rozgrywek: 
V Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego zostanie rozegrany w następujących kategoriach:  
 

• Kategoria A „SENIORKA” kobiety (rok urodzenia 1999 i starsze) 

• Kategoria B „SENIOR” mężczyźni (rok urodzenia 1999 i starsi) 

• Kategoria C „SKRZATKA” dziewczynki rok urodzenia 2009 i młodsze 

• Kategoria D „SKRZAT” chłopcy rok urodzenia 2009 i młodsi 

• Kategoria E „ŻACZKA” dziewczynki rok urodzenia 2007-2008 

• Kategoria F „ŻAK” chłopcy rok urodzenia 2007-2008 

• Kategoria G „MŁODZICZKA” dziewczynki rok urodzenia 2005-2006 

• Kategoria H „MŁODZIK” chłopcy rok urodzenia 2005-2006 

• Kategoria I „KADETKA” dziewczynki rok urodzenia 2003-2004 

• Kategoria J „KADET” chłopcy rok urodzenia 2003-2004 

• Kategoria K „JUNIORKA” dziewczynki rok urodzenia 2000-2002 

• Kategoria L „JUNIOR” chłopcy rok urodzenia 2000-2002 

• Kategoria R „RODZINNA”- drużyna dwuosobowa (debel), składająca się z dwóch  
członków jednej rodziny, w dowolnej konfiguracji osobowej, bez ograniczeń 
wiekowych oraz płci. 
 

Planowane godziny rozpoczęcia poszczególnych kategorii (godziny mogą ulec zmianie w 
zależności od liczby walkowerów lub długości trwania poszczególnych rozgrywek): 

• Kategorie A oraz B: godzina 9:00 

• Kategorie od C do L: godzina 11:00 

• Kategoria R: godzina 14:00 
 
Limity uczestników dla poszczególnych kategorii: 

• Kategoria B, limit: max. 96 zawodników,  

• Kategoria R, limit: max. 64 pary deblowe, 

• Pozostałe kategorie (A oraz od C do L): limit: max. 32 zawodników/czek. 
 
System rozgrywek Turnieju dla poszczególnych kategorii:  

• Kategorie A-L, turniej pucharowy, do dwóch przegranych spotkań, z grą o 3. miejsce 
od lewej strony  

• Kategoria R, turniej pucharowy, przegrany odpada, z grą o 3. miejsce  
 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek i/lub łączenia kategorii 
w zależności od liczby zgłoszonych uczestników.  
 
 

http://www.bos.waw.pl/
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6. Przepisy gry: 
Każdy mecz rozgrywany jest do 2 wygranych setów (do 11 zdobytych punktów, potrzebne są 
2 punkty przewagi). Turniej rozgrywany będzie celluloidowymi piłeczkami (40mm). 
Mecze rozgrywane będą zgodnie z przepisami Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego 
(ITTF). W kwestiach spornych ostateczną decyzje będzie podejmował Sędzia Główny 
Turnieju.  
 
7. Sprzęt sportowy: 
Każdy uczestnik Turnieju zobowiązany jest do posiadania własnego sprzętu sportowego 
(rakietka do tenisa stołowego) oraz odpowiedniego stroju sportowego - w obiektach 
wewnętrznych Białołęckiego Ośrodka Sportu obowiązuje zmiana obuwia.             
Niedozwolone jest: 

• rozgrywanie spotkań rakietką o okładzinach w tym samym kolorze (jedna okładzina 
musi być czerwona, a druga czarna) 

• rozgrywanie spotkań w białej koszulce. 
 
8. Nagrody:  
Dla najlepszych uczestników i drużyn (kategoria rodzinna) przewidziane są nagrody rzeczowe 
oraz puchary.             
 
9. Administrator danych:  
Administratorem danych osobowych jest Białołęcki Ośrodek Sportu, z siedzibą                               
w Warszawie, przy ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, reprezentowany przez                    
Dyrektora BOS.   
Administrator danych będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016,poz. 922, z późn.zm.). 
Dane przetwarzane będą  jedynie w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Turnieju 
oraz związanych z nim działań organizacyjno - promocyjnych Organizatora w zakresie                                
i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa. 
                                                                                              
10. Wzięcie udziału w Turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestników 
na:  

 przetwarzanie danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, rok urodzenia, 
na potrzeby organizacji Turnieju oraz związanych z nią działań informacyjno - 
promocyjnych Organizatora, 

 wykorzystanie wizerunku uczestników poprzez utrwalanie m.in. w formie zdjęć, 
obrazu, rysunków, filmu - rozpowszechniane w drodze publikowania zdjęć, 
rysunków, filmów na stronach internetowych Organizatora, w mediach 
społecznościowych, lokalnej prasie, radio i TV oraz wykorzystanie w materiałach 
promocyjnych w celu prowadzenia działań informacyjno - promocyjnych 
Organizatora dotyczących realizacji zajęć oraz działalności Organizatora – na co 
Uczestnicy wyrażają zgodę i potwierdzają stosownym oświadczeniem. 
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11. Postanowienia końcowe :  
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za udział Uczestników w Turnieju niezgodny               
z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody spowodowane tym udziałem. 
 
Zgłoszenie się do V Rodzinnego Turnieju Tenisa Stołowego jest jednoznaczne                                 
z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
wprowadzenia zmian w Regulaminie Turnieju. 
 
 
 
 

p.o. Dyrektora  

Białołęckiego Ośrodka Sportu 

( -) Tomasz Kuczborski 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu V Rodzinny Turnieju Tenisa Stołowego 
 

 

                                                                                          Warszawa, dnia …………………………. 

 

 

Oświadczenie 

/dotyczy uczestnika niepełnoletniego/ 

Niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka (imię i nazwisko)  ……………………………………………………………………… 

rok urodzenia …………..…… w imprezie rekreacyjnej pn. V Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego, który odbędzie się 

w dniu 22 kwietnia 2018 r., w hali sportowej Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ulicy Strumykowej 21                         

w Warszawie.  

Oświadczam, że: 

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz dziecka przez Organizatorów imprezy 

rekreacyjnej pn. V Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.                         

o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w zakresie wynikającym                            

z przeprowadzenia Turnieju oraz związanych z nim działań organizacyjno - promocyjnych Organizatora                  

w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie i w przepisach prawa.  

2) Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Białołęcki Ośrodek Sportu, z siedzibą 

przy ul. Światowida 56, w Warszawie 03-144.   

3) Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

4) Stan zdrowia mojego dziecka jest dobry i brak jest przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania przez 

dziecko ćwiczeń ruchowych. 

5) Akceptuję treść Regulamin uczestnictwa w imprezie rekreacyjnej pn. V Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego. 

6) Wyrażam zgodę - nieograniczoną w czasie, nieodpłatną - na wykorzystanie wizerunku dziecka poprzez 

utrwalanie m.in. w formie zdjęć, obrazu, rysunków, filmu, rozpowszechnianie w drodze publikowania zdjęć, 

rysunków i filmów z utrwalonym wizerunkiem na stronach internetowych Organizatora, w mediach 

społecznościowych, lokalnej prasie, radio i TV, oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych w celu 

prowadzenia działań informacyjno - promocyjnych Organizatora dotyczących imprezy rekreacyjnej                   

pn. V Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego oraz działalności Organizatora. 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ………………………………………………………………………………………………………  
         
 
                                                                                                                              ………………………………………….. 

/podpis rodzica /opiekuna/     

http://www.bos.waw.pl/
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Załącznik nr 2 do Regulaminu V Rodzinny Turnieju Tenisa Stołowego 
 

 

                                                                                          Warszawa, dnia …………………………. 

 

 

Oświadczenie 

/dotyczy uczestnika pełnoletniego/ 

Ja (imię i nazwisko)  ……………………………………………………. rok urodzenia …………..……  wyrażam zgodę  na udział w 

imprezie rekreacyjnej pn. V Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego, który odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2018 r., 

w hali sportowej Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ulicy Strumykowej 21 w Warszawie.  

Oświadczam, że: 

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów imprezy rekreacyjnej 

pn. V Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w zakresie wynikającym z przeprowadzenia Turnieju 

oraz związanych z nim działań organizacyjno - promocyjnych Organizatora w zakresie i na zasadach 

określonych w Regulaminie i w przepisach prawa.  

2) Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Białołęcki Ośrodek Sportu, z 

siedzibą przy ul. Światowida 56, w Warszawie 03-144.   

3) Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

4) Stan mojego zdrowia jest dobry i brak jest przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania przez mnie 

ćwiczeń ruchowych. 

5) Akceptuję treść Regulamin uczestnictwa w imprezie rekreacyjnej pn. V Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego. 

6) Wyrażam zgodę - nieograniczoną w czasie, nieodpłatną - na wykorzystanie mojego wizerunku poprzez 

utrwalanie m.in. w formie zdjęć, obrazu, rysunków, filmu, rozpowszechnianie w drodze publikowania 

zdjęć, rysunków i filmów z utrwalonym wizerunkiem na stronach internetowych Organizatora, w mediach 

społecznościowych, lokalnej prasie, radio i TV, oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych w celu 

prowadzenia działań informacyjno - promocyjnych Organizatora dotyczących imprezy rekreacyjnej                   

pn. V Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego oraz działalności Organizatora. 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
         
 
                                                                                                                              ………………………………………….. 

          /czytelny podpis /           
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