
Regulamin Ożarowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej 

2020 o Puchar Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego 

 
1. Organizator 

Organizatorem Ożarowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej 2020 zwany dalej „Ligą” jest 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim. 

2. Cel 

Celem Ligi jest kształtowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Ożarowa 

Mazowieckiego oraz Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Umożliwienie udziału  

w regularnej, atrakcyjnej formie czynnego wypoczynku i sportowej rywalizacji w czasie 

wolnym. Popularyzacja piłki siatkowej. 

3. Termin i miejsce rozgrywania spotkań 

Spotkania ligowe będą rozgrywane w soboty od dnia 25.01. Ilość spotkań zależy od liczby 

zgłoszonych zespołów. 

Mecze rozgrywane są na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Umiastowie, ul. 

Umiastowska 74. 

Przy zgłoszeniu 8 drużyn spotkania odbywają się w soboty: 

25.01 

1.02 

29.02 

7.03 

21.03 

28.03 

04.04 

Mecze rozgrywane są o godzinie 10:00, 12:00, 14:00, 16:00. 

W ostatnią sobotę po rozegraniu ostatniego spotkania odbędzie się uroczyste zakończenie ligi. 

4. Zgłoszenia i warunki uczestnictwa 

Zgłoszenia należy dokonać mailowo na adres: siatkowka.ozarow@gmail.com (w wiadomości 

należy zamieścić nazwę drużyny, adres email i numer telefonu do kapitana/kierownika 

zespołu). Dodatkowo należy dostarczyć formularz zgłoszenia zamieszczony pod niniejszym 

regulaminem. 

W lidze może wziąć udział maksymalnie 8 zespołów. 

O udziale w Lidze decyduje kolejność zgłoszeń. 

Ostateczną listę uczestników zatwierdza Organizator. 
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W rozgrywkach mogą brać udział drużyny amatorskie, skład zespołu musi liczyć co najmniej 

6, a maksymalnie 12 zawodników. Dopuszcza się drużyny męskie, żeńskie oraz mieszane na 

takich samych zasadach uczestnictwa.  

W przypadku zawodników niepełnoletnich warunkiem uczestnictwa w lidze jest zgoda 

podpisana przez Opiekuna Prawnego przesłana (skan, zdjęcie) drogą elektroniczną na adres 

siatkowka.ozarow@gmail.com. Wzór zgody Opiekuna Prawnego Zawodnika Niepełnoletniego 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.    

Każdy pełnoletni zawodnik biorący udział w lidze musi podpisać i złożyć pisemne 

oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zawodach oraz  

zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów turnieju (skany podpisanych 

oświadczeń należy przesłać drogą elektroniczną na adres siatkowka.ozarow@gmail.com przed 

rozpoczęciem pierwszego meczu danego zawodnika. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego regulaminu. 

Przed każdym meczem kapitan może wpisać w protokole nowego zawodnika zaznaczając 

przy jego nazwisku symbol +. Zespół może zgłaszać nieograniczoną liczbę nowych graczy. 

Zawodnik może grać  tylko w jednej drużynie. 

Drużyny powinny posiadać stroje sportowe i zmienne obuwie sportowe. 

Grający zawodnicy zobowiązują się do zapoznania z regulaminem i jego przestrzegania. 

Przed pierwszym meczem kierownik/ kapitan drużyny zobowiązuje się do dostarczenia karty 

zgłoszenia uzupełnionej o nazwiska i podpisanej przez uczestników zawodów. Kapitanem/ 

kierownikiem musi być osoba, która ukończyła 18 lat- podczas zawodów ponosi 

odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu przez zawodników swojej drużyny. 

Kapitan/kierownik drużyny przed każdym spotkaniem wypełnia protokół spotkania. 

Po każdym spotkaniu kapitanowie typują najlepszego zawodnika z drużyny przeciwnej. 

Dopuszcza się możliwość rozegrania meczu w przypadku, gdy w drużynie znajduje się 5 

zawodników. W przypadku mniejszej ilości graczy mecz zostaje oddany walkowerem. 

Podczas rozgrywania spotkań Organizator zapewnia jedynie piłki meczowe. 

Podane godziny są godzinami orientacyjnymi rozpoczęcia spotkań- należy być przed 

wyznaczoną godziną w celu przeprowadzenia rozgrzewki. 

5. System rozgrywek 

Podczas ligi obowiązują przepisy PZPS, a spotkania będą sędziowane przez sędziów na siatce 

seniorskiej (243 cm.). 

O ostatecznej kolejności w Lidze decyduje: 

- ilość zdobytych punktów 

- stosunek „małych” punktów 

- wynik bezpośredniego spotkania drużyn zainteresowanych 
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Mecze rozgrywane są w soboty w godzinach przedstawionych przez organizatora przed 

rozpoczęciem pierwszej kolejki spotkań do 3 setów bez względu na wynik, które rozgrywane 

są do 25 zdobytych punktów z zachowanymi co najmniej dwoma punktami przewagi.  

Za każdy wygrany set zespół otrzymuje 1 punkt, czyli za zwycięstwo w meczu w stosunku 

3:0 zespół wygrany otrzymuje 3 punkty, a przegrany 0. Za zwycięstwo w stosunku 2:1 zespół 

wygrany otrzymuje 2 punkty, a przegrany 1. 

6. Nagrody 

Po zakończeniu Ligi Organizator przewiduje Puchary dla 3 najlepszych drużyn, a także 

nagrodę rzeczową dla najlepszego zawodnika Ligi (MVP). 

7. Postanowienia końcowe 

Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów i nie ponosi odpowiedzialności za 

zaistniałe w czasie meczów urazy oraz ich skutki. 

Udział w lidze jest bezpłatny 

Organizator nie zapewnia napojów oraz jedzenia. 

W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Organizator ma prawo do dyskwalifikacji 

zawodnika lub drużyny. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu. 

Zabrania się wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych, a także palenia papierosów 

na terenie obiektu. 

Wszelkie problemy i zapytania należy kierować do Organizatora. 

Kwestie nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator. 

Organizator zastrzega sobie wyłączność interpretacji niniejszego regulaminu oraz zastrzega 

sobie możliwość zmiany godzin i terminów meczów w trakcie trwania rozgrywek. 

Organizator ma prawo odwołania turnieju bądź przerwania jego trwania bez podawania 

przyczyny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMINARZ SPOTKAŃ: 

 

godzina 25.01 1.02 29.02 7.03 21.03 28.03 04.04 

10:00 2-7 3-4 8-4 1-5 7-8 1-3 5-6 

12:00 1-8 1-7 2-3 6-4 6-2 5-8 4-7 

14:00 3-6 2-5 1-6 7-3 5-3 4-2 3-8 

16:00 4-5 8-6 7-5 8-2 1-4 6-7 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGŁOSZENIE DO OŻAROWSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI 

SIATKOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA OŻAROWA 

MAZOWIECKIEGO 

 

 

Zawodnicy zostali zapoznani z Regulaminem Ożarowskiej 

Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej i zobowiązują się do jej 

przestrzegania.     

NAZWA DRUŻYNY: ………………………………………………………………… 

 

KAPITAN:   ……………………………………………………………….…… 

 

E-MAIL/ TEL.:                    …………………………………………………………………… 

    

Lp. NAZWISKO I IMIĘ Numer Podpis 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Ożarowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej 2020 o Puchar 

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego. 

Oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego o zdolności podopiecznego do 

udziału w Ożarowskiej Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej 2020 o Puchar 

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego organizowanej przez Gminny Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim od stycznia do kwietnia 2020r.  

Imię i nazwisko osoby niepełnoletniej biorącej udział w turnieju:  
 
................................................................................................  
Imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna prawnego:  
 
.....................................................................................  
Ja wyżej wymieniony, jako Rodzic/Opiekun prawny, wyrażam zgodę na udział mojej/mojego córki/syna w 

Ożarowskiej Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej 2020 o Puchar Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego 

organizowanej przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji od stycznia do kwietnia 2020r.  Jednocześnie 

oświadczam, że stan zdrowia pozwala jej/jemu na udział w tej imprezie sportowej.  Informuję, że znam 

regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich oraz mojego 

dziecka danych osobowych w tym dokumentacji fotograficznej dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. 

Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane 

przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach – postawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 

dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 2017 r.,poz 880 ze zm.). Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do wglądu do treści 

moich danych oraz ich poprawiania.  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Na podstawie art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/ z 27.04.2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim 05-850 

Ożarów Mazowiecki, ul Szkolna 2a. 

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu realizacji i na podstawie zgłoszenia do zawodów 

(art.6 ust.1 lit.b RODO) 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas konieczny do realizacji imprezy oraz czas wymagany przez 

prawa podatkowe. 

4. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w organizacji ligi piłki 

siatkowej. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo 

do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

6. Przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczyło naruszenia przepisy RODO. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w 

zawodach. 

8.Pani/Pan dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

….............................................................. Podpis Rodzica lub Opiekuna  



Załącznik nr 2 do Regulaminu Ożarowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej 2020 o Puchar 

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego. 

Oświadczenie zawodnika o zdolności do udziału w Ożarowskiej Amatorskiej 

Lidze Piłki Siatkowej 2020 o Puchar Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego 

organizowanego przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożarowie 

Mazowieckim od stycznia do kwietnia 2020r.  

 

Imię i nazwisko oraz wiek osoby biorącej udział w turnieju:  
 
.................................................................................................  
 
Ja wyżej wymieniony wyrażam zgodę na mój udział w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Ożarowa 
Mazowieckiego organizowanym przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w dniach 11 oraz 12 maja 2019r.  
Jednocześnie oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na udział w tej imprezie sportowej.  Informuję, że 
znam regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich o danych 
osobowych w tym dokumentacji fotograficznej dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. 
Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być 
wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach – postawa prawna: ustawa o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 2017 r.,poz 880 ze zm.). Przyjmuję do wiadomości, iż 
przysługuje mi prawo do wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.  
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Na podstawie art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/ z 27.04.2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim 05-850 

Ożarów Mazowiecki, ul Szkolna 2a. 

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu realizacji i na podstawie zgłoszenia do zawodów 

(art.6 ust.1 lit.b RODO) 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas konieczny do realizacji imprezy oraz czas wymagany przez 

prawa podatkowe. 

4. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w organizacji ligi piłki 

siatkowej. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo 

do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

6. Przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczyło naruszenia przepisy RODO. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w 

zawodach. 

8.Pani/Pan dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

….............................................................. Podpis zawodnika  

 


