
Regulamin zawodów 

2. „Piaski Brandysa” – turniej siatkówki plażowej 

Górki Wielkie – 07.03.2022 r. 

 

1. ORGANIZATOR 

- Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna, 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77 

 

2. CEL IMPREZY 

- promocja gminy Brenna, 

- popularyzacja siatkówki plażowej, 

- promocja sportu, zdrowego stylu życia i rekreacji ruchowej 

 

3. TERMIN, MIEJSCE  I PROGRAM ZAWODÓW 

- 14 sierpnia 2021 r., 

- boisko do siatkówki plażowej w Ośrodku „Pod Brandysem” w Górkach Wielkich, ul. Sportowa 8 

 

BIURO ZAWODÓW: 

14.08.2021 r. (sobota) – 13:00-13:45 – okolice boiska do siatkówki plażowej 

 

Program zawodów – 14.08.2021 r.: 

13:00-13:45 – weryfikacja drużyn, 

13:45 – odprawa techniczna, losowanie grup,  

14:00 – start turnieju, 

19:00 – dekoracja drużyn z miejsc 1-3 

19:15 – zakończenie turnieju 

 

Program zawodów uzależniony jest od ilości drużyn i może ulec zmianie! 

 

4. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną do 01.07.2022 r. lub do wyczerpania limitu  

6 drużyn. Zgłoszenia należy dokonać, wysyłając wiadomość mailową na adres 

k.gawlas@brenna.org.pl o treści:  

- nazwa drużyny, 

- imiona, nazwiska i daty urodzenia zawodników, 

- telefon kontaktowy do kapitana drużyny, 

- w temacie maila należy wpisać: zgłoszenie do turnieju – Piaski Brandysa 

 

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest mail zwrotny od Organizatora. Warunkiem udziału  

w turnieju jest własnoręczne podpisanie oświadczenia zawodnika. W przypadku osób poniżej 18 

r.ż oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny. Oświadczenia będą do pobrania na stronie 

www.brenna.org.pl (strefa turysty/kalendarz imprez/lipiec 2022/2. Piaski Brandysa – turniej 

siatkówki plażowej) lub dostępne w Biurze Zawodów w dniu imprezy. 

 

Zgłoszenie drużyny do rozgrywek potwierdzone przez Organizatora oznacza akceptację 

niniejszego regulaminu przez wszystkich zawodników wchodzących w skład drużyny. 

 

 

mailto:k.gawlas@brenna.org.pl
http://www.brenna.org.pl/


 

5. OPŁATA STARTOWA 

Opłata startowa wynosi 60,00 zł od drużyny (3 osoby). Dodatkowa 4 osoba w drużynie to + 20,00 

zł do wpisowego. Wpisowe jest płatne gotówką w dniu turnieju w Biurze Zawodów. 

 

6. DRUŻYNY 

Drużyna musi się składać minimalnie z 3 zawodników, dopuszcza się możliwość zgłoszenia do 

drużyny 4 zawodnika (zmiennika) za odpowiednią opłatą wskazaną w pkt. 5. Do turnieju dopuszcza 

się drużyny męskie, żeńskie i mieszane. Minimalny wiek zawodnika to 16 lat. 

Turniej odbędzie się przy udziale minimum 4 zespołów, maksymalnie 6 zespołów. 

 

7. KATEGORIE 

Rywalizacja odbędzie się w jednej kategorii – OPEN. 

 

8. PRZEPISY GRY 

Turniej odbędzie się w oparciu o oficjalne przepisy gry w siatkówkę plażową PZPS z wyłączeniem 

przepisu o ilości zawodników i punktacji w setach. Rywalizacja będzie się toczyć między drużynami 

składającymi się z 3 zawodników (gra 3x3). Gra do 2 wygranych setów. Seta wygrywa drużyna, 

która jako pierwsza zdobędzie 15 punktów, zachowując 2-punktową przewagę nad przeciwnikiem. 

W przypadku remisu 1:1 w setach odbędzie się 3 set do 10 punktów. 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian podanej wyżej punktacji w setach 

przed rozpoczęciem turnieju. 

 

9. SYSTEM GRY 

Gra będzie się odbywać z udziałem maksymalnie 6 drużyn. Drużyny zostaną podzielone na 2 grupy 

A i B w drodze losowania, które odbędzie się podczas odprawy technicznej z kapitanami drużyn. 

Eliminacje do fazy pucharowej odbędą się w grupach poprzez rozegranie meczów systemem 

„każdy z każdym”.  

 

FAZA PUCHAROWA: 

półfinał I: 1 miejsce A vs 2 miejsce B 

półfinał II: 1 miejsce B vs 2 miejsce A 

mecz o 5 miejsce: 3 miejsce z grupy A vs 3 miejsce z grupy B 

mecz o 3 miejsce: przegrany - półfinał I vs przegrany - półfinał II 

finał: zwycięzca – półfinał I vs zwycięzca – półfinał II 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu gry przed rozpoczęciem turnieju. System 

gry uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn. 

 

10. NAGRODY 

Za miejsca 1-3 zostaną przyznane następujące nagrody: 

1 miejsce – 500,00 zł + puchar 

2 miejsce – 300,00 zł + puchar 

3 miejsce – 200,00 zł + puchar 

 

 

 



11. SĘDZIOWIE 

Do sędziowania zawodów zostaną wyznaczeni sędziowie powołani przez Organizatora. 

 

12. PROTESTY 

Protesty można składać wyłącznie w formie pisemnej wraz z kaucją w wysokości 100,00 zł, która  

w razie uznania protestu zostanie zwrócona. 

 

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –dalej: RODO, informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy 
Brenna (zwany dalej OPKiS) z siedzibą w Brennej przy ul. Wyzwolenia 77; 
 
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować 
za pomocą e-mail: iod@brenna.org.pl lub na adres administratora;  
 
3)  dane osobowe uczestników biegu zawarte w formularzu będą przetwarzane w celach organizacji, 
przeprowadzenia zawodów i wyłonienia zwycięzców oraz przyznania i wydania nagród oraz później 
będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami; 
 
4) przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa obejmuje również publikację: imienia, 
nazwiska, roku urodzenia, nazwy klubu, na stronie internetowej www.brenna.org.pl, oraz Gminy 
Brenna, w miesięczniku Wieści znad Brennicy redagowanym przez Organizatora; 
 
5) w trakcie zawodów dopuszcza się rejestracji zawodów w postaci wizualnej, audio oraz 
audiowizualnej (fotografie, nagrania audio, nagrania video) przez Organizatora w celu uwiecznienia 
zawodów oraz promocji wydarzenia i imprez Organizatora na www.brenna.org.pl, 
www.biegigorskie.pl, profilach społecznościowych Gminy Brenna (Facebook, YouTube, Instagram), w 
miesięczniku Wieści nad Brennicy; 
 
6) dane osobowe uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 6. Ust. 1 lit a RODO, Ustawa  
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. 2017 poz. 1219) oraz ustawa  
z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, art. 172);  
 
7) podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz 
niezbędne do udziału w biegu, 
 
8) Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania; 
 
9) poprzez akceptację regulaminu uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo 
wglądu do swoich danych, prawo do ich poprawiania i usunięcia oraz wycofania zgody  
na przetwarzanie danych osobowych. Jest świadomy, że posiada prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego; 
 
 
 



14. OBOSTRZENIA ZWIĄZANE Z COVID-19 
Podczas zawodów będą obowiązywać obostrzenia aktualne na dzień zawodów, ustalone przez 
Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego  
i Sportu.  
 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

- w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych turniej zostanie przeniesiony na inny termin 

lub odwołany, 

- w sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator, 

- decyzje podjęte przez Organizatora są ostateczne, 

- Organizator jest zobligowany do zorganizowania i przeprowadzenia imprezy w oparciu  

o obowiązujące na dzień imprezy obostrzenia związane z Covid-19 pod rygorem otrzymania kary, 

w związku z czym prosi się uczestników o wyrozumiałość w tym zakresie i zastosowanie 

narzuconych obostrzeń podczas turnieju. 

 

16. KONTAKT DO ORGANIZATORA I KOORDYNATORA IMPREZY 

ORGANIZATOR – OPKIS Gminy Brenna, tel. 33 474 06 01 

KOORDYNATOR – Krzysztof Gawlas - tel. 793 11 88 77, e-mail: k.gawlas@brenna.org.pl 

 


