
 
 

                                                            

 

 

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym 

Województwa Małopolskiego 

 

 

 

Komunikat Organizacyjny/Regulamin zawodów 

 

1. Nazwa zawodów: Beskid Wyspowy CUP - mistrzostwa samorządowców i pracowników 

samorządowych w tenisie stołowym.  

 

2. Organizator:    

                                         
3. Cel zawodów: 

 Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim za pośrednictwem dużych wydarzeń 

sportowych. 

 Popularyzacja tenisa stołowego wśród dorosłych w tym samorządowców 

 Kształtowanie właściwych postaw i zachowania, gra FAIR PLAY 

 Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach. 

 

4. Termin zawodów:  24.09.2022 r. (sobota) 

 

       23.09.22r. Trening oficjalny                      -  godz. 19.00-21.00 

       23.09.22r. Odprawa techniczna z kierownikami ekip, weryfikacja     -  godz. 19.00  

              

       24.09.22r. Uroczyste rozpoczęcie turnieju                                           -  godz. 9.00 

                         Runda wstępna turniej                                                         - godz. 9.30                                                   

                         Przerwa na posiłek                              - od  godz.13.00 – 14.30 

                         Finały                                                                                   - godz. 14.30 – 18.00 

                         Zakończenie turnieju, nagrodzenie zwycięzców                 - godz. 18.30 

 

5. Miejsce zawodów: Hala Sportowa przy Zespole Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej 

ul. J. Piłsudskiego 81, 34-600 Limanowa. 



   
 

6. Informacje techniczne: system rozgrywek uzależniony od ilości zgłoszeń, znany będzie  na 2 dni 

przed terminem turnieju. 

 

7. Kierownictwo zawodów: 

 

 Kierownik zawodów: Feliks Piwowar  ( tel. 608 206 220). 

 Sędzia główny: Zdzisław Sułkowski 

  

8. Uczestnictwo: samorządowcy i pracownicy samorządowi z powiatu limanowskiego oraz 

partnerskich powiatów:  kłodzkiego, polkowickiego, sławieńskiego, koszalińskiego w łącznej ilości 80 

osób. 

9. Kategorie rozgrywek:  

a) Samorządowcy ( w tym wójtowie burmistrzowie, zastępcy sekretarze, radni) w podziale na 

mężczyźni, kobiety. 

b) Pracownicy samorządowi w podziale na mężczyźni, kobiety. 

10. Zgłoszenia: e mailem: lotlimanowski@gmail.com lub telefonicznie ( tel. 18 33 37 903)  

od dnia 17 sierpnia do dnia  15 września  2022 /czwartek/ do godz. 15.00 z  podaniem 

podstawowych danych niezbędnych do rozegrania turnieju. tj.: nazwisko i imię, rok urodzenia, 

pełniona funkcja , nazwa samorządu, nazwa powiatu, telefon kontaktowy.  Niezbędne jest 

również przesłanie mailem skanu podpisanego oświadczenia o przetwarzaniu danych 

osobowych oraz oświadczenia o statusie samorządowca /pracownika samorządowego. 

 

Decyduje kolejność zgłoszeń z tym, że do dnia 9 września każdy powiat ma zagwarantowany  

limit po  8 zgłoszeń w każdej z dwóch głównych kategorii. Po tym terminie  limity przestają 

obowiązywać. 

Kontakt do organizatora: Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego, ul. 

Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa tel. 18 33 37 903. 

 

11. Nagrody: 

        - medale pamiątkowe dla uczestników  

        - pamiątkowe dyplomy dla uczestników 

        - puchary za zajęcie I-III miejsca 

        - nagrody rzeczowe za zajęcie I miejsca, za zajęcie  II miejsca , za zajęcie III miejsca 

12. Postanowienia końcowe: 

 

 Zawody organizowane są zgodnie z niniejszym regulaminem zawodów  oraz  przepisami 

Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 

 Kierownik zawodów  może wykluczyć z zawodów zawodnika za niesportowe zachowanie. 

 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 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 (Dz. U. UE. 

L.2016.119.1) informujmy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu 

Limanowskiego z siedzibą w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa  

2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się telefonicznie 

pod nr tel. 18-33-37-897 lub e-mail lotlimanowski@gmail.com; 

3. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych, sprostowania ich treści lub 

ograniczenia przetwarzania; 

4. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych; 

5. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. Nie podanie danych osobowych 

uniemożliwi realizację czynności/usługi, o których mowa w udzielonej zgodzie.  

6. Dane przekazywane będą wyłącznie podmiotom uprawnionym przepisami prawa osobom 

trzecim realizującym przebieg rozgrywek jak również w celach informacyjnych. 

 

Imię i nazwisko ……………………. 

Nazwa samorządu ……………………. 

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu na 

zawody Beskid Wyspowy CUP (tj. nazwisko i imię, rok urodzenia, pełniona funkcja , nazwa 

samorządu, nazwa powiatu, telefon kontaktowy) w celu przeprowadzenia  rekrutacji, realizacji 

konkursu oraz na przekazanie danych  osobom trzecim realizującym przebieg rozgrywek,  jak 

również w celach informacyjnych. Dane podaje dobrowolnie, wiedząc, że przysługuje mi 

prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania ich treści lub ograniczenia 

przetwarzania. 

 

         ..……………………….. 

         czytelny podpis uczestnika 

Oświadczam, że jestem samorządowcem/pracownikiem samorządowym w  

…………………………..                  

      nazwa samorządu          

        ..……………………….. 

         czytelny podpis uczestnika 
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