
Regulamin turnieju koszykówki ulicznej
„STREETBALL na Podłężu”

w ramach obchodów „Święta Rodziny”

1. Organizator – Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie

2. Data – 29 maja2022 (niedziela), start - godz. 15.00,  zapisy od godz. 14.00 do 14.45,  weryfikacja drużyn i ustalenie
systemów gry w godz. 14.50 – 15.00.

3. Miejsce zawodów – boisko do koszykówki w Parku Podłęże (mecze rozgrywane będą na dwóch połówkach boiska)

4. Uczestnicy – zespoły 3-osobowe według następujących kategorii: 

kategoria I: Szkoły Podstawowe (klasy 4-6)

kategoria II: Szkoły Podstawowe (klasy 7-8)

kategoria III: Szkoły Ponadpodstawowe 

5. Piłka –  kategoria I: rozmiar 5, kategoria II i III: rozmiar 7

6. Wpisowe – udział każdej drużyny w każdej kategorii jest bezpłatny.

7. Zgłoszenia – 
- elektronicznie od dnia 18 maja (środa) do 26 maja (czwartek) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
dostępnego na stronie MCKiS i wysłanego na maila: pawel.wrobel@mckis.jaworzno.pl  albo
- bezpośrednio na miejscu w dniu imprezy: 29 maja w biurze zawodów (od godz. 14.00 do 14.45).

Po zakończonej rejestracji organizator dokona analizy zgłoszeń i przydzieli drużyny do określonych kategorii. 
wiekowych oraz poda system rozgrywania meczów we wszystkich kategoriach. Nie przewidziano kategorii żeńskich – 
w przypadku chęci gry w turnieju przez zespoły żeńskie bądź mixty organizator dołącza drużynę do odpowiadającej jej 
kategorii wiekowej. Wszelkich formalności związanych z uczestnictwem drużyny w turnieju (wypełnienie druków, 
pytania, kwestie sporne, itp.) dopełnia w imieniu drużyny jej kapitan. Kapitanowie są zobowiązani do podawania 
prawdziwych danych na formularzu zgłoszeniowym drużyny pod rygorem dyskwalifikacji.

8. Czas gry – 10 minut bez zatrzymywania lub do zdobycia przez jedną z drużyn 15 pkt.
Gdy do turnieju zgłosi się duża liczba drużyn organizator może skrócić czas meczów do 8 minut.  Jeśli wywołana
na boisko drużyna nie zgłosi się do 5 minut na swój mecz sędzia przyznaje walkowera drużynie przeciwnej.
W przypadku remisu obowiązuje zasada „nagłej śmierci”, czyli wygrywa zespół, który pierwszy zdobędzie punkt. 
Drużynom rozgrywającym mecz przysługuje na boisku, które mają wyznaczone do gry 2 minuty rozgrzewki. 

9. Drużyna – musi składać się minimum z 3 zawodników.  Każda gra musi rozpocząć się z udziałem dwóch drużyn
3-osobowych. Możliwe jest zastąpienie zawodnika zgłoszonego wcześniej do turnieju, ale tylko w przypadku kontuzji 
bądź innego wypadku losowego, za zgodą sędziego. Zamianę taką należy także zgłosić w biurze zawodów. 

10. System turnieju – Rozgrywki w poszczególnych kategoriach odbywać się będą w różnych systemach, 
w zależności od ilości zgłoszonych i zakwalifikowanych zespołów. Szczegóły poznają kapitanowie drużyn zgłoszonych
do turnieju w biurze zawodów po zakończonych zapisach (ok. godz. 14.50). 

11. Rozpoczęcie gry – o tym, która drużyna będzie w posiadaniu piłki jako pierwsza, decyduje losowanie
(np. rzut monetą) przez sędziego prowadzącego zawody.
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12. Gra – mecze rozgrywane na jeden kosz, na boisku występuje 3 zawodników. Punktacja: kosz wewnątrz obszaru
6 m drużyna uzyskuje 1 punkt, kosz zdobyty zza linii 6 m – 2 punkty. Za faul przy rzucie do kosza za 1 punkt wykonuje
się 1 rzut osobisty punktowany za 1 punkt, za faul przy rzucie do kosza za 2 punkty wykonuje się 2 rzuty wolne 
punktowane za 1 punkt, za faul przy rzucie celnym za 1 bądź za 2 punkty wykonuje się dodatkowy
1 rzut osobisty punktowany za 1 punkt. Po każdym zdobytym koszu piłka przechodzi w posiadanie drużyny tracącej 
kosz. Jest ona zobowiązana w całości do wyjścia poza obręb pola 6 m od kosza. Taka sama zasada obowiązuje także
w przypadku pozostałych strat piłki – faul, zebranie po niecelnym rzucie przeciwnika, itp. Zabronione jest dobijanie 
piłki po rzucie drużyny przeciwnej. Dobitka po rzucie własnej drużyny jest dozwolona. 

13. Sędziowie - w meczu bierze udział sędzia, który prowadzi cały mecz i podejmuje decyzje w sytuacjach spornych. 
Rola sędziego: identyfikacja graczy przed meczem, losowanie i rozpoczęcie gier, odmierzanie czasu czystej gry, 
notowanie zdobytych punktów i wykorzystanych czasów przez poszczególne drużyny, podanie wyniku meczu i nazwy 
zwycięskiej drużyny do biura zawodów. Kapitan drużyny jest upoważniony jako jedyny do występowania w jej imieniu
we wszystkich sprawach i sporach. Należy dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów w imię przyjacielskiej
i serdecznej atmosfery zawodów, jednak zawsze sędzia wydaje werdykt ostateczny.

14. Nagrody –  Dla najlepszych trzech drużyn we wszystkich  kategoriach wiekowych drobne nagrody rzeczowe
                         (dla każdego zawodnika). Nagrody zostaną wydane kapitanowi zespołu, który dokonał zgłoszenia
                          swojej drużyny do turnieju w imieniu wszystkich indywidualnych uczestników wchodzących
                          w skład zespołu.

15. Konkursy dodatkowe –
- około godziny 16.15. odbędzie się dodatkowo konkurs rzutów „za 3 punkty” (dla kategorii szkoły podstawowe – 
boisko nr I), dla kategorii szkoły ponadpodstawowe – boisko nr II). Do konkursu mogą się zgłaszać wszyscy chętni 
(zawodnicy, publiczność, itp.). Konkurs odbędzie się po ogłoszonych wcześniej przez organizatora zapisach 
(bezpośrednio przed jego rozegraniem zapisy będą zapowiadane).

- około godziny 17.15. odbędzie się dodatkowo konkurs rzutów „osobistych” (dla kategorii szkoły podstawowe – 
boisko nr I), dla kategorii szkoły ponadpodstawowe – boisko nr II). Do konkursu mogą się zgłaszać wszyscy chętni 
(zawodnicy, publiczność, itp.). Konkurs odbędzie się po ogłoszonych wcześniej przez organizatora zapisach 
(bezpośrednio przed jego rozegraniem zapisy będą zapowiadane).

Konkurs rzutów osobistych – każdy zawodnik wykonuje trzy rzuty piłką z linii  rzutów osobistych. W przypadku
dogrywki  (taka sama liczba celnych rzutów) uczestnicy dogrywki  oddają po jednym dodatkowym rzucie wolnym.
Obowiązuje  tu  już  zasada „nagłej  śmierci”.  Dla  zwycięzcy konkursu przewidziane są  drobne nagrody rzeczowe.
Do konkursu może być zapisanych maksymalnie 15 osób.

Konkurs rzutów za 3 punkty: każdy zawodnik wykonuje jeden rzut z trzech różnych pozycji na boisku (od jednej 
strony, przez środek, do drugiej strony). W przypadku dogrywki (taka sama liczba celnych rzutów) uczestnicy 
dogrywki rzucają po jednym dodatkowym rzucie ze środka boiska. Obowiązuje tu już zasada „nagłej śmierci”. 
Dla zwycięzcy konkursu przewidziane są drobne nagrody rzeczowe. Do konkursu może być zapisanych maksymalnie 
15 osób.

16. Postanowienia końcowe - Wszyscy zawodnicy uczestniczą w turnieju wyłącznie na własną odpowiedzialność. 
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą 
naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych,
w tym śmierci. Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił 
charakter, zakres oraz stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć 
to ryzyko biorąc w niej udział na własną odpowiedzialność. Zgłoszenie się do turnieju oznacza,
że zawodnik zapoznał się też z regulaminem, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania, a także wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku. Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody 
wyrządzone w wyniku użytkowania koszy do gry niezgodnie z regulaminem. Za rzeczy pozostawione bez opieki 
Organizator nie odpowiada, nie ponosi także odpowiedzialności za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora.
W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

22.  Kontakt  –  Dział  Sportu Miejskiego  Centrum  Kultury  i  Sportu  w  Jaworznie:  PAWEŁ  WRÓBEL
telefonicznie w godz. 7.00–15.00:  32 745-10-30 wew.84, lub 502-549-040, mail: pawel.wrobel@mckis.jaworzno.pl



W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia
26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się 
będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679. 

Uczestnicy są świadomi zagrożenia wynikającego z obowiązującego stanu epidemii COVID-19, co potwierdzają 
wypełniając na miejscu stosowne oświadczenie zwalniające w przypadku zakażenia od odpowiedzialności 
Organizatora.  Zobowiązani są także do przestrzegania reżimu sanitarnego dotyczącego zasad bezpiecznego 
funkcjonowania podczas zawodów w trakcie epidemii COVID-19.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z wejściem w życie 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  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych),
powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:
Administratorem  danych  osobowych  jest  Miejskie  Centrum  Kultury  i  Sportu  w  Jaworznie  (43-600)  przy  ulicy
Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaworzno.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy
za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@mckis.jaworzno.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS
z dopiskiem „IOD”.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w zawodach. UWAGA! Jeśli wybiorą Państwo
opcję Zawodnika Anonimowego, Państwa dane nie zostaną upublicznione, nie wpływa to jednak na ich przetwarzanie
przez Administratora.

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawodów oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa przez czas ich trwania,
natomiast  dane  osobowe  laureatów  przetwarzane  są  w  celu  rozliczenia  zawodów  i  udokumentowania  organom
skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały uzyskane (na
podstawie przepisów rachunkowych). Dane osobowe zbierane na podstawie dobrowolnej zgody będą przetwarzane do
momentu jej wycofania. Państwa dane są przetwarzane na podstawie umowy zawartej w formie zgłoszenia na zawody i
akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.
Zgłoszenia zawierające dane osobowe zbierane są za pośrednictwem portalu www.DataSport.pl.  Zapisy na zawody
możliwe  są  po  zalogowaniu  na  indywidualny  profil.  Miejskie  Centrum  Kultury  i  Sportu  w  Jaworznie,  będące
organizatorem  zawodów  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zgodność  przetwarzania  danych  z  prawem,  w  zakresie
indywidualnych  profili  uczestników  ww.  portalu  tworzonych  i/lub  utrzymywanych  na  inne  cele  niż  imprezy
organizowane przez MCKiS, ponieważ w tym zakresie DataSport jest odrębnym administratorem państwa danych.
Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na mocy przepisów prawa oraz współpracujące z
nami  firmy,  które  w  ramach  realizacji  umów  pomagają  nam  utrzymać  ciągłość  działania,  np.  dostawca  poczty
elektronicznej  jak  również  podmioty  wspierające  organizację  imprez  sportowych.  Nadto,  gdy  uznają  Państwo,  że
przetwarzanie  danych osobowych jest  niezgodne  z  obowiązującym prawem macie  prawo do wniesienia  skargi  do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nadto mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych i uzyskania
kopii,  żądania  usunięcia  danych,  prawo  do  ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu  i  przenoszenia
danych.Państwa  dane  nie  będą  przekazywane  do  Państw  trzecich.  Dane  przetwarzane  mogą  być  w  sposób
zautomatyzowany oraz poddane profilowaniu, z uwagi na wyniki uzyskiwane podczas zawodów sportowych.


