
 

REGULAMIN STREETBALL DRZEWICA 2018 

Drzewica 24.11.2018 r. 

  

1.Cel 

 -umożliwienie aktywnego wypoczynku 

- popularyzacja koszykówki w wydaniu rekreacyjnym 

- propagowanie zdrowego trybu życia 

  

 2.Organizator 

 URZĄD GMINY I MIASTA DRZEWICA 

 LOKALNY ANIMATOR SPORTU 

  

3.Terminy i miejsce 

 24.11.2018.(sobota) godz. 10.00                                          

 Hala Sportowa w SP im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy 

ul. Szkolna 18, 26-340 Drzewica 

 

4.Uczestnictwo 

W rozgrywkach biorą udział drużyny w składach których występują tylko zawodnicy nie zrzeszeni w 

koszykarskich klubach i nie są zgłoszeni do rozgrywek na każdym szczeblu organizowanych przez FIBA 

W drużynie mogą występować zawodnicy poniżej 18-ego roku życia tylko za pisemną zgodą rodziców. 

Pozostali zawodnicy na liście zgłoszeniowej podpisują deklarację stwierdzającą  brak przeciwwskazań 

zdrowotnych do wzięcia udziału w rozgrywkach 

Każda drużyna powinna posiadać jednakowe koszulki / narzutki z numerem 

5.Nagrody 

Dla pierwszych trzech drużyn puchary i medale dla zawodników, dla pozostałych dyplomy. 

  



6.Zgłoszenia 

Telefonicznie pod numerem: 

725596510 do 22.11.2018 r.do godz. 20 00 

       Turniej rozegrany zostanie przy minimalnej liczbie – 4 zgłoszonych a maksymalnie 10 drużyn. 

  

7.Zasady gry 

  - zawodnicy muszą posiadać i na żądanie organizatora okazać aktualny dokument tożsamości  z datą 

urodzenia i zdjęciem. Odmowa okazania takiego dokumentu może spowodować zawieszenie 

występów, a nawet wykluczenie zawodnika bądź całej drużyny. 

  - gramy dwie połowy po 8 min lub 21 pkt. 

  - każda drużyna liczy od 3 do 4 zawodników 

  - pozostałe przepisy zgodnie z zasadami gier ustanowionymi przez FIBA 

  

8.Postanowienia końcowe 

- We wszystkich sprawach spornych, organizacyjnych głos decydujący ma przedstawiciel 

organizatora. 

- We wszystkich sprawach dotyczących sędziowania, wyniku, weryfikacji zawodników głos decydujący 

ma sędzia główny turnieju. 

- system i terminarz gier oraz wszelkie sprawy inne organizacyjne zostaną przedstawione po 

zgłoszeniu się odpowiedniej ( minimum 4 drużyny) ilości drużyn. 

- każda z drużyn ubezpiecza się (NW) we własnym zakresie 

9. Informacja o celu zbierania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych i 

prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta  w Drzewicy. 
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Tomasz Skibiński;  tel. 607 773 700,  

adres e-mail: UMiGDrzewica@iod.mobi 
3. Państwa dane osobowe w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy są podawane przez osoby, 

których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usług 
publicznych realizowanych w oparciu o przepisy prawa, są przetwarzane na podstawie 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego  w Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 6 ust. 1 
pkt. c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

4. Na podstawie art.6 ust.1 pkt. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,; 
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 



administratorze oraz do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w 
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

5. Dane mogą być udostępniane przez Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy podmiotom 
publicznym z państw UE oraz państw trzecich do realizacji celów wynikających z przepisów 
prawa. 

6. Dane osobowe będą przechowywane w Urzędzie przez okres wymagany przepisami prawa. 
7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia danych 
osobowych. 

 

     

  

 


