REGULAMIN
VIII TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO „TARGÓWEK 2018”
1. Cel i zadania:
 popularyzacja tenisa stołowego,
 zapewnienie aktywnego wypoczynku dzieciom, młodzieży i dorosłym.
2. Organizatorzy: Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno”,
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga”, Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy
w Dzielnicy Targówek.
3. Turniej adresowany jest do dzieci od lat 7, młodzieży i dorosłych mieszkańców Dzielnicy Targówek
w tym Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” oraz mieszkańców z zasobów Robotniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Praga”. Turniej rozgrywany będzie w kategorii amatorskiej w podziale na dziewczęta
i chłopców oraz panie i panów.
4. Obowiązują przepisy zgodne z obwiązującymi we właściwym tej dyscyplinie Polskim Związku
Sportowym.
5. W turnieju nie mogą uczestniczyć osoby posiadające licencję okresową zawodnika na sezon
2017/2018 nadaną przez Polski Związek Tenisa Stołowego.
Zgłoszenia przyjmowane są do następujących kategorii wiekowych z podziałem na dziewczęta i
chłopców oraz panie i panów:
Szkoły podstawowe:
klasy I-II,
Klasy III-IV
Klasy V-VII
Oddziały gimnazjalne
klasy II-III
Szkoły ponadpodstawowe (razem wszystkie roczniki) licea 3 klasy, technika 4 klasy
Kategoria open powyżej. 19 r.ż.,
6. Zgłoszenia na karcie zgłoszenia (w załączeniu) przyjmowane będą do 11.04.2018 r., do godz. 16.00
w Zespole Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, pok. 435,
IV piętro; od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 lub pod numerem faksu: 22 325-54-53; lub na
e-mail: sport@targowek.waw.pl
7. Uczestnicy niepełnoletni muszą mieć pisemną zgodę rodziców - na karcie zgłoszenia.
8. System rozgrywek uzależniony od ilości uczestników (system pucharowy lub każdy z każdym).
9. Spotkanie trwa do dwóch wygranych setów (do 11 punktów).
10. Obowiązuje strój i obuwie sportowe.
11. Każdy uczestnik musi posiadać ze sobą legitymację szkolną lub dowód osobisty.
12. Zawodnik niezgłoszony nie może brać udziału w turnieju.
13. Przesłanie niekompletnego zgłoszenia skutkuje niezakwalifikowaniem uczestnika do turnieju.
14. Udział w turnieju jest nieodpłatny.
15. Uczestnicy turnieju nie są objęci ubezpieczeniem NNW podczas imprezy.
16. Organizatorzy zalecają uczestnikom turnieju wykupienie polisy ubezpieczeniowej NNW.
17. Organizatorzy zapewniają podczas turnieju opiekę pielęgniarską.
18. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom i ich mieniu przed
w trakcie trwania oraz po zakończeniu turnieju.
19. Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:
a) utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,
b) korzystanie przez organizatorów ze swojego wizerunku utrwalonego w związku z organizacją VIII
Turnieju Tenisa Stołowego „Targówek 2018"
oraz przenosi na organizatorów w zakresie
nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem
uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi
w związku z turniejem w celach: reklamowych, katalogowych oraz informacyjnych.
c) przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia do
udziału w turnieju, potrzebnych do organizacji VIII Turnieju Tenisa Stołowego „Targówek 2018”
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U.
z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe przechowywane będą w miejscu składania czyli
w Zespole Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Kondratowicza 20,
pokój 435, IV piętro. Służy Pani/Panu prawo wglądu w dane zgromadzone.
20. Karty zgłoszenia do pobrania są na stronie internetowej www.targowek.waw.pl, www.smbrodno.pl,
www.rsmpraga.pl .
21. Turniej odbędzie się w sobotę 14.04.2018 r., w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st.
Warszawy w Dzielnicy Targówek, przy ul. Ossowskiego 25.
22. Harmonogram i godziny rozgrywek dostępne będą na stronach internetowych: www.targowek.waw.pl,
www.smbrodno.pl, www.rsmpraga.pl od 13.03.2018 r.
23. Dla zwycięzców w ustalonych kategoriach wiekowych przewidziano dyplomy, medale i ciekawe
nagrody.
Załącznik:
Karta zgłoszenia

KARTA ZGŁOSZENIA DO VIII TURNIEJU TENISA
STOŁOWEGO „TARGÓWEK 2018”

1. Imię i nazwisko:
…………………………………………………………….………………………………...
2. Adres zamieszkania i telefon kontaktowy:
……………………………..……………………………………..........................................
e-mail: ………………………………………………………………………………………
3. Data urodzenia (szkoła – dot. dzieci i młodzieży):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. W przypadku osoby niepełnoletniej: Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
w turnieju tenisa stołowego.
5. Oświadczam, że brak jest przeciwwskazań lekarskich do udziału w turnieju
tenisa stołowego ……………………………………………………………………..
(imię i nazwisko uczestnika)
6. Oświadczam, że nie posiadam licencji okresowej zawodnika na sezon 2017/2018
nadanej przez Polski Związek Tenisa Stołowego.
W przypadku osoby niepełnoletniej: Oświadczam, że zgłoszony uczestnik
(podopieczny) niepełnoletni nie posiada licencji okresowej zawodnika na sezon
2017/2018 nadanej przez Polski Związek Tenisa Stołowego.
7. Oświadczam, że zapoznałem/am się regulaminem VIII Turnieju Tenisa
Stołowego „Targówek 2018” i przyjmuję go do stosowania.

......................................................
(data)

.........................................................................
Podpis uczestnika pełnoletniego
lub rodzica (opiekuna) uczestnika
niepełnoletniego

