
Regulamin 

6. Turnieju Grand Prix w tenisie stołowym amatorów 

Ostrów Mazowiecka sezon 2022/2023 

 

1. Cel imprezy 

- popularyzacja tenisa stołowego jako formy rekreacji ruchowej, 

- podnoszenie poziomu umiejętności sportowych amatorów tenisa stołowego, 

- integracja ostrowskiego  środowiska sportowego. 

 

2. Organizator - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej 

 ul. H. Trębickiego 10, tel. 29 645 21 31. 

 

3. Miejsce i terminy zawodów 

-  hala sportowa MOSiR przy ul. Warchalskiego 3,  

- zawody rozgrywane będą w dniach: 27.11.2022, 18.12.2022, 29.01.2023, 26.02.2023, 

12.03.2023, 26.03.2023. 

Początek zawodów godzina 10.00 (zgłoszenia w dniu turnieju do godziny 9.45). 

 

4. Warunki uczestnictwa 

- wiek powyżej 18 lat, 

- status zawodnika niezrzeszonego, 

- opłata startowa w wysokości 20 zł 

 

5. Zasady rozgrywanych turniejów 

- system gry uzależniony od liczby zawodników, 

- każdy mecz rozgrywany będzie do trzech wygranych setów, 

- sędziowanie we własny zakresie przez zawodników, 

- w sprawach nieujętych w regulaminie obowiązują przepisy PZTS. 

 

6. Punktacja turnieju Grand Prix 

1  miejsce - 30 pkt; 2 miejsce - 25 pkt; 3 miejsce - 22 pkt; 4 miejsce - 20 pkt; 5 miejsce - 18 

pkt, 6 miejsce - 16 pkt ; 7 miejsce - 14 pkt; 8 miejsce - 12 pkt; 9 miejsce -  10 pkt, 10 miejsce 

– 9 pkt; 11 miejsce – 8 pkt; 12 miejsce – 7 pkt; 13 miejsce – 6 pkt; 14 miejsce – 5 pkt; 15 

miejsce – 4 pkt; 16 miejsce  - 3 pkt; 17-32 miejsce – 2 pkt; 33 

 i niżej – 1 pkt. 

Klasyfikacja końcowa – suma punktów z 6 turniejów. 

 

7. Postanowienia końcowe 

- najlepsi zawodnicy w klasyfikacji generalnej otrzymają pamiątkowe puchary oraz drobne 

upominki, 

-   wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe,  

-   sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator,  

- uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez 

gospodarza obiektu i organizatora turnieju,   

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione  

w szatni, 



- organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne 

uczestników podczas trwania zawodów,  

- zawodnik startuje na własną odpowiedzialność, 

-  każdy z uczestników zawodów zapisując się do turniejów wyraża zgodę na wykorzystanie 

wizerunku w materiałach promocyjnych organizatora, w szczególności zdjęć i materiałów 

wideo, 

- organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu turnieju, godziny jego rozpoczęcia lub 

miejsca, o czym będzie na bieżąco informować na stronie wydarzenia, 

- w sprawach nie ujętych  w niniejszym regulaminie, ostateczna decyzja należy do organizatora.  

 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  (MOSIR) ul. 

Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się sprawie 

przetwarzania Państwa danych za pośrednictwem poczty elektronicznej:mosir@mosir.ostrowmaz.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

a.  na podstawie Pana/Pani zgody tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO przez MOSIR, - dane w postaci wizerunku 

w celach informacyjnych i promocyjnych, dane kontaktowe w postaci nr telefonu i email – w celu 

przekazania informacji o wynikach, 

b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. – w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu – 

przygotowania i przeprowadzenia zawodów, 

c.  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu realizacji zadań statutowych MOSIR oraz na podstawie 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

4. .Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów 

prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania 

danych. Odbiorcami państwa danych mogą być też użytkownicy strony internetowej Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej, profilu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi 

Mazowieckiej na portalu społecznościowym Facebook. Dane dotyczące wizerunku mogą być ponadto 

umieszczane w mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach.  

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia 

wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny lub dla danych przetwarzanych na 

podstawie zgody do czasu wycofania zgody, 

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia 

danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z  akceptacji regulaminu „6 

Turnieju Grand Prix” w tenisie stołowym , a konsekwencją nie podania danych przetwarzanych na 

podstawie art.6 ust. 1 lit. b) i e) RODO będzie niemożność uczestnictwa w/w turnieju. 

 

          Organizator 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Ostrowi Mazowieckiej 

 

 

 

 


