
 

XVIII edycja Rankingu Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne 

konkurencja nr 4 – TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 

 

 
1. ORGANIZATORZY: 

- Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne, 

- UKS Przeźmierowo. 

 

2. TERMIN I MIEJSCE: 

- turniej odbędzie się 16 stycznia 2022 r. w hali sportowej OSiR w Przeźmierowie,  

ul. Kościelna 46/48. 

 

3. UCZESTNICTWO: 

- drużyna sołecka może składać się z minimum 4 zawodników: dwie kobiety i dwóch 

mężczyzn, a maksymalnie 10 zawodników: pięć kobiet i pięciu mężczyzn (bez 

ograniczeń wiekowych). W skład drużyny sołeckiej mogą wchodzić mieszkańcy 

danego sołectwa. Każdy uczestnik winien posiadać dowód tożsamości, a dzieci i 

młodzież legitymację uczniowską. Młodzież do 16 roku życia musi być pod opieką 

osoby dorosłej. 

 

4. SYSTEM ROZGRYWEK: 

Rozgrywki będą prowadzone systemem grupowo - pucharowym: 

- zawodnicy grają do dwóch wygranych setów do 11 punktów każdy, 

- zmiana serwu co 2 punkty, 

- funkcję sędziego przy stole będzie sprawował jeden z zawodników nie grających, 

- w fazie grupowej rozgrywamy wszystkie 7 spotkań między dwoma sołectwami, 

- w etapie pucharowym mecz toczy się do wygrania 4 gier przez któreś z sołectw. 

 

5. KOLEJNOŚĆ GIER: 

1) pojedyncza I mężczyzn, 

2) pojedyncza II mężczyzn, 

3) pojedyncza I kobiet, 

4) pojedyncza II kobiet. 



 

5) podwójna mężczyzn, 

6) podwójna kobiet, 

7) mieszana. 

 

7. PROGRAM: 

10:30  – odprawa kierowników sołectw, losowanie grup i rozgrzewka, 

11:00 - rozpoczęcie gier.   

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. Zgłoszenia można 

składać osobiście w siedzibie OSiR w Tarnowie Podgórnym (ul. Nowa 15), przesłać  

faksem na numer (61) 81 66 086 lub mailem na adres e-mail info@osir.pl do 

14.01.2022 r., godz. 13:00. Organizator nie pokrywa kosztów ubezpieczenia. 

Wyniki z rozgrywek w tenisie stołowym będą wliczane do punktacji XVIII edycji 

Rankingu Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne 2021/22. 

 

Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje 

zawodników powstałe w trakcie zawodów. Za pozostawione rzeczy w czasie trwania 

rozgrywek organizator nie odpowiada. Organizator zabezpiecza piłeczki do gry oraz 

opiekę medyczną. 

 

9.  Klauzula COVID-19 

- turniej w tenisie stołowym będą odbywać się zgodnie z aktualnymi w dniu ich 

rozgrywania obostrzeniami sanitarnymi, 

- uczestnicy przebywający w obiekcie podczas turnieju mają obowiązek stosowania 

maseczek,  

 - obowiązek stosowania maseczek nie obowiązuje zawodników w trakcie 

wykonywania konkurencji, 

- na terenie obiektu dostępne będą środki do dezynfekcji rąk. 
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ZGŁOSZENIE do  

konkurencji nr 4 – TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 

XVIII edycji Rankingu Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne 

 

 

Sołectwo : ………………………………………………………………… 

kierownik drużyny :……………………………………………………… 

numer tel. kom. ………………………………………………………….. 

 

lp. 

 
imię i nazwisko 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

 

Potwierdzam zgodność z Regulaminem. 

 kierownik drużyny 

  

 ……………………….. 

 (czytelny podpis) 

 

 



 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA 

 

Imię i nazwisko uczestnika: 

 

Nazwa wydarzenia: Turniej Tenisa Stołowego 

 

Miejsce wydarzenia: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym. 

 

Data wydarzenia: 16.01.2022 

 

Jestem świadoma/y obowiązku samodzielnego zaopatrzenia się w materiały ochrony osobistej oraz 

zobowiązuję się do ich używania podczas trwania Wydarzenia i na jego terenie. Zobowiązuję się do 

zakrywania nosa oraz ust podczas trwania wydarzenia oraz zastosowania się do wszelkich wytycznych 

bezpieczeństwa wskazanych przez Organizatora.  

 

Niniejszym oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem 

SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz że nie przebywam na obowiązkowej 

kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W przypadku stwierdzenia u mnie zakażenia lub 

objawów zakażenia w dniu Wydarzenia, zobowiązuję się do nieuczestniczenia w Wydarzeniu. 

 

Jestem zaszczepiona/y przeciw COVID-19:    TAK/NIE.  Podanie informacji jest 

dobrowolne. 
 

(niepotrzebne skreślić) 

 

 

….…………………………………………………… 

 

podpis   

 
 

 

DANE TRACKINGOWE 

 

Numer telefonu (mobilnego):  

 

Adres Email:  

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zapisami Klauzuli 

Informacyjnej dotyczącej uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Tarnowie Podgórnym, a także na ewentualne udostępnienie ich Głównemu 

Inspektoratowi Sanitarnemu i Służbom Porządkowym. Powyższe dane osobowe Uczestnika 

Wydarzenia będą przetwarzane przez Organizatora Wydarzenia do 14 dni od daty odbycia się 

wydarzenia.  

 

 

 

 ….……………………………………………………  

 

podpis  

 
Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że: 

▪ Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Nowej 15, 62-080 Tarnowo Podgórne (zwany dalej 
„Administratorem”). 



 

▪ Podstawą przetwarzania Państwa danych są: art. 9 ust. 2 lit a), lit i) oraz art. 6 ust. 1 lit a). A także z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2021 r. poz. 2095) – celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej wirusem SARS-
CoV-2. 

▪ Zgodnie z art. 37 RODO wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się elektronicznie: info@osir.pl.  
▪ Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Kultury dane będą przechowywane przez 14 dni. Po tym czasie zostaną 

zniszczone/usunięte. W przypadku wykrycia wirusa SARS-Co-2 dane zostaną przekazane do Sanepidu. 
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