
6 TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ KOBIET+ 
„FUTBOL PRZECIW HOMOFOBII

*** REGULAMIN ***

ORGANIZATORKI: KLUB SPORTOWY CHRZĄSZCZYKI - ul. Oskara Langego 6/1 - 02-695 Warszawa

CEL: 
 stworzenie otwartej, bezpiecznej i wolnej od dyskryminacji przestrzeni do gry w piłkę nożną;
 promowanie wartości równościowych i walka z dyskryminacją, homofobią, transfobią i seksizmem w sporcie;
 popularyzowanie piłki nożnej wśród kobiet i osób LBTQ+.

CZAS I MIEJSCE: sobota 14 marca, 2020
Hala sportowa OSiR Targówek, ul. Ossowskiego 25, Warszawa
Godz: 10:00 – 18:00 (godziny mogą ulec zmianie)

UCZESTNICTWO: 
1. W turnieju mogą wziąć udział  kobiety+,  tj.  osoby z doświadczeniem żeńskiej roli społecznej, osoby niebinarne,

queer i trans.
2. W turnieju mogą brać udział zawodniczki/cy poniżej 18-ego roku życia tylko za pisemną zgodą rodziców (Załącznik

nr 2).
3. Każda drużyna powinna posiadać koszulki/znaczniki z unikatowym numerem zawodniczki/ka. 
4. Każda drużyna może mieć nie mniej niż 6 zawodniczek i nie więcej niż 12.
5. W przypadku rezygnacji, osoba, która zgłosiła drużynę powinna niezwłocznie poinformować Organizatorki.
6. Przed wzięciem udziału w Turnieju, każdy/a uczestnik/czka zobowiązany/a jest do podpisania

oświadczeń: zdrowotnych, dot.  uczestnictwa w turnieju na własną odpowiedzialność  oraz zgody na publikację
swojego wizerunku i przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 1).

ZGŁOSZENIA: 
1. Zgłoszenia  należy  dokonywać  poprzez  formularz:  https://forms.gle/XvtkyvnSUiFxsuyJ8.  Potwierdzenie  o

zakwalifikowaniu  się  drużyny  przesyłane  będzie  drogą  mailową.  W  zgłoszeniu  będą  potrzebne  następujące
informacje:
 nazwa drużyny, miejscowość,
 osoba do kontaktu (opiekun/ka), adres e-mail oraz nr telefonu do tej osoby,
 lista zawodniczek/ków wraz z numerami na stroju.

2. Po  otrzymaniu  potwierdzenia,  w  ciągu  5  dni  roboczych  należy  opłacić  wpisowe  (200  PLN)  na  konto  Klubu
Sportowego Chrząszczyki:
84 1750 0012 0000 0000 2229 0452 
(tytuł: wpisowe na turniej FvH, nazwa drużyny)

3. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 12 drużyn. Decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Rejestracja trwa do 28 lutego lub do wyczerpania miejsc.
5. Organizatorki zastrzegają sobie prawo do wykluczenia drużyny, bądź zawodniczki, które nie spełniają warunków.

OGÓLNE ZASADY TURNIEJU:
 czas trwania meczu: 1x20 minut ciągłej gry (bez przerwy);
 drużyny grają na boisku w 5-cio osobowych składach (1+4);
 rozmiary bramek: 5m x 2m;
 przepisy dostarczymy opiekunkom/om drużyn najpóźniej tydzień przed turniejem;
 system rozgrywek przewiduje dwie grupy. W każdej grupie odbędą się mecze systemem ‘każda z każdą’. Najlepsza

drużyna z każdej grupy zakwalifikuje się bezpośrednio do finału turnieju. O miejsca 3 do 12 w klasyfikacji turnieju
decydują kolejno: zbobyte punkty, bilans bramek zdobytych i straconych liczba zdobytych bramek, konkurs rzutów
karnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ostateczny harmonogram gier oraz wszelkie inne sprawy organizacyjne zostaną przedstawione po zamknięciu rejestracji.
Ogłoszenie wyników wszystkich rozgrywek oraz wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu Turnieju.
W przypadku naruszenia Regulaminu zawodniczka/k może lub jego Drużyna mogą zostać zdyskwalifikowane z rozgrywek.



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Miejscowość i data ......................................, ........................... 2020 r.

...........................................................................
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

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

........................................................................... 
(PESEL) 

OŚWIADCZENIA 

1. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolna/y do udziału w 6 turnieju  halowej piłki nożnej kobiet+ "Futbol Przeciw Homofobii" oraz brak
jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do mojego czynnego uczestnictwa w organizowanych rozgrywkach. 

............................................. 
(czytelny podpis) 

2. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z zapisami regulaminu i je akceptuję. 

............................................. 
(czytelny podpis) 

3. W turnieju biorę udział na własną odpowiedzialność. Przyjmuję do wiadomości, że udział w Turnieju   wiąże się z wysiłkiem fizycznym i
pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a
także szkód i strat o charakterze majątkowym. 

............................................. 
(czytelny podpis) 

4. Wyrażam zgodę na publikację oraz rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na wykonanych podczas Turnieju fotografiach  i
nagraniach  w  celach  marketingowych  i  promocyjnych,  poprzez  ich  publikację  na  stronie  internetowej  i  stron  social  media  Klubu
Sportowego Chrząszczyki  i autora/rki fotografii. 

............................................. 
(czytelny podpis) 

5.  Wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie  i  przetwarzanie  danych  osobowych  przez  organizatorki  imprezy  w   celach  organizacyjnych  i
marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, zgodnie z ustawą z dn. 27.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.nr133 poz.883 z późn.zm.) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r.
o  świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną  (Dz.U.nr  144  poz  1204  z  późn.zm.).  Uczestnik/czka  turnieju  ma  prawo  do  wglądu  do
zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania. 
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y o tym, że: 
a. Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy Chrząszczyki, ul. Oskara Langego 6 m. 1, 02-685 Warszawa
b. Podanie danych jest dobrowolne. Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych. 
c. Przysługuje mi prawo do wglądu do moich danych osobowych i żądania ich poprawienia. 
Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 
.

............................................ 
(czytelny podpis)



Załącznik nr 2 do Regulaminu 

UPOWAŻNIENIE DLA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

Niniejszym wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej córki:

.......................................................................
(imię i nazwisko)

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

w 6 turnieju halowej piłki nożnej kobiet+„Futbol Przeciw Homofobii”, który odbędzie się w Warszawie w sobotę 14 marca 2020r w hali
sportowej OSiR Targówek (ul. Ossowskiego, 25). 

Oświadczam  również,  że  moja  córka  znajduje  się  w  stanie  zdrowia  pozwalającym  jej  na  wzięcie  udział  w  wydarzeniu  oraz,  że
przeczytałem/am regulamin turnieju. W związku z powyższym, w razie zaistnienia jakichkolwiek wydarzeń losowych podczas turnieju lub w
trakcie przemieszczenia się do Warszawy i na teren gry nie będę wnosić roszczeń wobec organizatorek (Klubu Sportowego Chrząszczyki).
Ponadto  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojej  córki,  zawartych  w  formularzu  zgłoszeniowym  dla  potrzeb
niezbędnych do organizacji i realizacji turnieju (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz.
883).
Równocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie przez KS Chrząszczyki wizerunku mojej córki na potrzeby informacyjne i promocyjne na
stronie internetowej klubu oraz w innych materiałach promocyjnych i publikacjach zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń
(istniejących  i  przyszłych),  w  tym  również  o  wynagrodzenie  względem  KS  Chrząszczyki,  z  tytułu  wykorzystywania
wizerunku/głosu/wypowiedzi mojej córki na potrzeby określone w niniejszym upoważnieniu. 

Miejsce i data ............................................................

Imię i nazwisko .........................................................

PESEL: .....................................................................

Podpis czytelny: ........................................................



Załącznik nr 3 do Regulaminu

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych piłkarek

W jakim celu zbieramy dane osobowe?
Twoje dane osobowe są zbierane, ponieważ Twoja drużyna zgłosiła się do udziału w 6 Turnieju halowej piłki  nożnej kobiet+ "Futbol
przeciwko Homofobii", który jest współfinansowany ze środków FARE Network. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do
uczestnictwa w turnieju.

Kto jest administratorem danych osobowych?
Turniej organizowany jest przez KS  Chrząszczyki, ul. Oskara Langego 6/1, 02-685 Warszawa, e-mail: info@chrzaszczyki.com.pl

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?
Dane przetwarzamy na podstawie na podstawie art. 6 ust  1 lit.e (realizacja zadania w interesie publicznym) i  f  (uzasadniony interes
administratora)  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  UE  2016/679  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z
przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych - RODO.
Zapewniamy, że Twoje dane są należycie chronione, a zakres danych, które zbieramy jest minimalny - imię, nazwisko, data urodzenia,
PESEL, nazwa drużyny.

Komu dane będą udostępnione?
Administrator nie planuje udostępniania Twoich danych żadnym podmiotom, poza przypadkami wymaganymi przez prawo.

Przez jaki okres dane będą przechowywane?
Twoje dane osobowe będą przechowywane do końca trwania wydarzenia, a następnie mogą być przechowywane w celach statystyczno-
archiwalnych.

Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Posiadasz prawo do:

 żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych,

 wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje
 Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 Twoje  dane  nie  będą  przekazywane  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy.  Dane  nie  będą  również  przekazywane

organizacjom międzynarodowym.


