
Załącznik 
do Zarządzenia Nr 0050.455.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 3 lipca 2019 roku

Regulamin Cieszyńskich Turniejów Siatkówki Plażowej 

w ramach cyklu pn. „IV Otwarte Mistrzostwa Śląska w siatkówce plażowej”

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy  regulamin  określa  zasady  uczestnictwa  w  Cieszyńskich Turniejach  Siatkówki

Plażowej w ramach cyklu pn. „IV Otwarte Mistrzostwa Śląska w siatkówce plażowej”.

2. Organizatorem  ww.  imprezy jest  Wydział  Sportu  Urzędu  Miejskiego  w  Cieszynie  oraz

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie.

3. Koordynatorem całości  działań  organizacyjnych  jest  Wydział  Sportu  Urzędu  Miejskiego

w Cieszynie  z  siedzibą  przy  ul.  Kochanowskiego  14  w  Cieszynie,  tel.  33  4794  393,

e – mail: sport@um.cieszyn.pl.

4. Turnieje odbywają się pod patronatem Śląskiego Związku Piłki Siatkowej.

5. Turnieje  wchodzą w skład cyklu rozgrywek w ramach  IV Otwartych Mistrzostw Śląska

w siatkówce plażowej, których celem jest wyłonienie mistrzów śląska w siatkówce plażowej

w kategorii kobiet, mężczyzn i mikstów.

6. Turnieje odbędą się w dniu:

1) 13.07.2019 r. godzina 9:30 – turniej kobiet,

2) 14.07.2019 r. godzina 9:30 – turniej mikstów.

7. Miejscem rozgrywania turniejów jest boisko do siatkówki plażowej znajdujące się na terenie

Kąpieliska  Miejskiego  w  Cieszynie  przy  al.  Jana  Łyska  23  oraz  boisko  do  siatkówki

plażowej Kompleksu Boisk SPORTPARK przy ul. Adolfa „Bolko” Kantora 6 w Cieszynie.

8. Turnieje mają na celu popularyzację siatkówki plażowej jako alternatywnej formy spędzania

czasu wolnego, promocję aktywności fizycznej oraz zasad zdrowej, sportowej rywalizacji.

9. Do organizatorów należy ostateczna decyzja w sprawie rozstrzygania sporów i protestów.

10. Udział  w  turniejach  oznacza  akceptację  przez  uczestników  postanowień  niniejszego

regulaminu.

11. Organizatorzy  udostępniają  uczestnikom  szatnie  z  prysznicami  zlokalizowane

w Kompleksie  Boisk  SPORTPARK,  ul.  Adolfa  „Bolko”  Kantora  6,  43  –  400  Cieszyn.

Jednocześnie  organizatorzy  informują,  że  nie  odpowiadają  za  zaginione  rzeczy

pozostawione w szatni.



12. Za  jakiekolwiek  zniszczenia  na  obiektach  spowodowane  przez  uczestników  turniejów

obciążone zostaną osoby za to odpowiedzialne.

13. Organizatorzy finansują nagrody dla uczestników w każdym turnieju. 

14. Nagrody ufundowane przez organizatorów mają postać kart podarunkowych.

15. Pula nagród wynosi 1 500,00 zł na dany turniej dla wygrywających par, biorących udział

w turniejach wymienionych w rozdziale I pkt 6  i rozkłada się następująco:

I miejsce – 600,00 zł,

II miejsce – 450,00 zł,

III miejsce – 300,00 zł,

IV miejsce – 150,00 zł.

16. Niezależnie od nagród wymienionych w rozdziale I pkt 15 organizatorzy zapewniają medale

i statuetki dla trzech najlepszych par oraz ciepły posiłek i wodę mineralną niegazowaną dla

wszystkich uczestników. 

17. Organizatorzy zapewniają  profesjonalną obsługę sędziowską w postaci  jednego sędziego

głównego oraz dwóch sędziów gwiżdżących.

18. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  zmiany  terminu  rozgrywania  turniejów

w przypadku czynników od nich niezależnych. Organizatorzy poinformują o ewentualnych

zmianach zamieszczając informację na stronie internetowej www.sport.cieszyn.pl.

19. Podczas  rozgrywania  turniejów  obowiązują  zasady  i  przepisy  opisane  w  niniejszym

regulaminie oraz aktualne, oficjalne przepisy gry w siatkówkę plażową.

20. Uczestnicy  startują  wyłącznie  na  własną  odpowiedzialność  i  ponoszą  związane  z  tym

ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w rywalizacji sportowej

wiąże  się  z  wysiłkiem  fizycznym  i  pociąga  za  sobą  naturalne  ryzyko  i  zagrożenie

wypadkami,  możliwość odniesienia  obrażeń ciała  i  urazów fizycznych (w tym śmierci).

Dokonanie  zgłoszenia  do  turniejów  oznacza,  że  uczestnik  rozważył  i  ocenił  charakter,

zakres  i  stopień  ryzyka  wiążącego  się  z  uczestnictwem  w  imprezie  oraz  dobrowolnie

zdecydował  się  podjąć  to  ryzyko,  startując  w  imprezie  wyłącznie  na  własną

odpowiedzialność.  

21. Organizatorzy  zalecają  uczestnikom  wykonanie  profilaktycznych  badań  lekarskich

mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w turniejach.

22. Uczestnicy  powinni  posiadać  aktualne  badania  lekarskie  dopuszczające  do  startu

w turniejach.

23. Odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  i  opiekę  nad  osobami  niepełnoletnimi  w  trakcie

przeprowadzania turniejów spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.

24. Śląski  Związek  Piłki  Siatkowej  jest  administratorem  systemu  zgłoszeniowego



https://beach.szps.pl/,  który  umożliwia  uczestnikom  zapisanie  się  do  turniejów

wymienionych w rozdziale I pkt 6.

25. Zasady ochrony danych osobowych:

1) administratorem w rozumieniu  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  (RODO)

uczestników Cieszyńskich Turniejów Siatkówki Plażowej jest Burmistrz Miasta Cieszyna,

Rynek 1, 43 – 400 Cieszyn,

2) przetwarzanie danych osobowych oraz utrwalenie i wykorzystanie wizerunku w związku

z organizacją turniejów, będzie odbywać się na podstawie:

a) wyrażonej  przez  uczestnika  zgody,  stanowiącej  załącznik  nr  1  do  niniejszego

regulaminu,

b) oświadczenia  rodzica/opiekuna  prawnego  o  wyrażeniu  zgody  na  uczestnictwo

dziecka w danym turnieju, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,

3) uczestnik imprezy sportowej jest świadomy, że impreza ma charakter publiczny, podczas

której  mogą  być  wykonywane  zdjęcia  oraz  materiały  wideo  relacjonujące  przebieg

turniejów.

II. Harmonogram turniejów

8:00 – 9:00 –  potwierdzenie zgłoszeń, dodatkowe zapisy, dokonywanie opłaty startowej (biuro 

zawodów),

9:30 – 17:00 – rozgrywki turniejowe,

17:15 – dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród.

III. Uczestnictwo w turniejach

1. Turnieje mają charakter otwarty i każdy może wziąć w nich udział.

2. Zgłoszenia  do  turniejów odbywają  się  poprzez  system https://beach.szps.pl/  do  godziny

18:00 w piątek poprzedzający weekend, w którym rozgrywany jest turniej oraz w biurze

zawodów w dniu turnieju.

3. Udział w turniejach jest  płatny i wynosi 20 zł/para za jeden turniej.  Płatność uczestnicy

uiszczają w biurze zawodów znajdującym się na Kąpielisku Miejskim, al. Jana Łyska 23

w Cieszynie.

4. Potwierdzenie zgłoszeń oraz dodatkowe zapisy dokonuje się w biurze zawodów.

5. Biuro zawodów czynne jest w dniu odbywania się turniejów w godzinach 8:00 – 9:00.

6. Rezygnacja z udziału w turnieju po wcześniejszym internetowym zgłoszeniu może zostać

dokonana  w  systemie  https://beach.szps.pl/ do  godz.  18:00  w  piątek  poprzedzający

weekend, w którym rozgrywany jest dany turniej.



7. Turnieje  są  punktowane  a  punkty  wliczane  są  do  łącznej  klasyfikacji  IV  Otwartych

Mistrzostw  Śląska  w  siatkówce  plażowej,  prowadzonej  przez  Śląski  Związek  Piłki

Siatkowej wg poniższej tabeli:

Miejsce Punkty

1. 30

2. 24

3. 20

4. 16

5 – 6. 12

7 – 8. 8

9 – 12. 4

13 – 16. 2
8. Uczestnicy biorący udział w turniejach powinni mieć na sobie ubranie sportowe.

9. Każdy uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości.

10. Uczestnik nie może być pod wpływem alkoholu oraz innych używek.

11. Od uczestnika wymaga się sportowego zachowania oraz rywalizacji w imię zasady fair play.

12. W  przypadku  uczestników  poniżej  18  roku  życia  wymagane  jest  oświadczenie

rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na uczestnictwo dziecka w danym turnieju.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

IV. Zasady gry

System rozgrywek turniejów określają organizatorzy wraz z sędzią głównym w dniu turnieju

przed rozpoczęciem rywalizacji (system rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszeń).

V. Postanowienia końcowe

1. Poszczególne obowiązki wynikające z niniejszego regulaminu zostaną rozdzielone w drodze

pisemnego porozumienia pomiędzy organizatorami.

2. Prawo interpretacji i zmiany niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom.
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