
TURNIEJ KOSZYKÓWKI  

WAKACJE 2020 

================================================================== 

REGULAMIN 

 

Organizator:  Ośrodek Kultury Gminy Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin 

www.okgminalubin.pl , https://www.facebook.com/okgminalubin 

tel/fax: 76/844 82 33, tel. 76/45 59 86,  sekretariat@okgminalubin.pl 

 

 

1 Termin i miejsce imprezy:  

• Turniej odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2020 r. na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej im. 

Orła Białego w Raszówce. 

• Początek turnieju dnia 18.08. 2020 r. o godz. 16.00.  

• Odprawa techniczna zawodników odbędzie się pół godziny przed turniejem tj. 15:30 

 

2. Cele konkursu: 

• Promocja aktywności fizycznej – rekreacji. 

• Popularyzacja sportu w szczególności koszykówki 3x3 - streetball. 

• Aktywizacja dzieci i młodzieży Gminy Lubin podczas wakacji. 

 

3. Uczestnictwo: 

• Uczestniczyć w Turnieju mogą drużyny składające się z osób zrzeszonych w klubach sportowych 

oraz amatorzy z terenu Gminy Lubin. 

• Drużyny mogą być mieszane. 

• Każda drużyna musi zostać zweryfikowana pół godziny przed pierwszym swoim startem, czyli 

przedstawić komplet dokumentów będących załącznikami niniejszego regulaminu. 

 

4. Zgłoszenia:  

• Zgłoszenie w postaci karty drużyny należy wysłać na adres mailowy: konkursy@okgminalubin.pl do 

dnia 14.08.2020r. Kartę drużyny stanowiącą załącznik nr 1 należy dostarczyć najpóźniej w dniu 

turnieju. 

• Opiekun grupy najpóźniej w dniu turnieju dostarczy do Organizatora wypełnione przez  

rodzica / opiekuna prawnego załączniki nr 2 i 3 do niniejszego regulaminu. 

 

5. Przepisy i zasady gry: 

• Drużyna liczy 3 zawodników + ew. 1 rezerwowy. Mecz musi rozpocząć 3 zawodników, ale kończyć 

może 2. 

• Za zdobyty kosz drużyna otrzymuje 1pkt, za rzut zza linii 6,75m - 2pkt. 

•  Gra toczy się do zdobycia przez jedną z drużyn 11 pkt., lub przez 10 minut - w takim przypadku 

zapisywany jest aktualny wynik spotkania. W przypadku remisu po 10 minutach zarządzana jest 

dogrywka do zdobycia przez którąkolwiek z drużyn jednego kosza. 

• Błąd karany jest stratą piłki i wyrzutem piłki z boku przez drużynę przeciwną - poza linią 6,75 m. Za 

faul niesportowy sportowca lub faul techniczny karą jest jeden rzut wolny i posiadanie piłki. 

• Po każdym zdobytym koszu piłka przechodzi w posiadanie drużyny tracącej kosz. Musi ona  

w komplecie wyjść poza linie 6,75 m. Drużyna broniąca musi się w komplecie znajdować w polu 

6,75 m. 

• Podobne zasady dotyczą wszelkich innych strat piłki - faul, zebranie piłki po niecelnym rzucie 

przeciwnika oraz wyjście piłki poza boisko. 

• Nie wolno dobijać piłki po niecelnym rzucie przeciwników, dobitka po niecelnym rzucie zawodnika 

własnej drużyny jest dopuszczalna. 

• Zmiany zawodników są lotne, mogą one być dokonywane wyłącznie, gdy drużyna atakująca 

rozpoczyna akcję spoza 6,75m. 

• Każda drużyna ma do wykorzystania dwie półminutowe przerwy. W przypadku wzięcia ich  

w ostatnich 2 minutach gry, to czas gry jest zatrzymywany. 

http://www.okgminalubin.pl/
https://www.facebook.com/okgminalubin
mailto:sekretariat@okgminalubin.pl
mailto:konkursy@okgminalubin.pl


 

6. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 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 
(RODO), informujemy Panią/Pana, że: 
• Administratorem danych osobowych jest: Ośrodek Kultury Gminy Lubin, ul. Księcia Ludwika 

I 3, 59-300 Lubin.  
• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76 300 01 40, mail: iodo@amt24.biz  
• Dane osobowe dziecka będą przetwarzane w celu publikacji jego wizerunku na terenie 

placówki, na jej stronach internetowych oraz w innych materiałach służących promocji 

placówki, na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  
• Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody.  
• Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa, upoważnione przez Administratora podmioty 

przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora oraz osoby odwiedzające placówkę 

lub jej stronę internetową, a także Urząd Gminy Lubin. 

• Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania.  
• Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie 

będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania.  
• Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

również profilowaniu.  
• Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.  
• Posiada  Pani/Pan  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  Prezesa  Urzędu  

Ochrony  Danych  
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 

7. Ustalenia końcowe: 

• W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem przyjmuję się, że decyzje podjęte przez 

Organizatora turnieju są ostateczne, 

• Wszyscy uczestnicy turnieju muszą przestrzegać Regulaminu Korzystania z  Boisk Sportowych przy 

Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce, 

• Udział w turnieju jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, 

• W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych turniej może zostać odwołany, 

• W czasie turnieju opiekun ponosi odpowiedzialność za swoich podopiecznych, 

• Brak dostarczenia załączników do niniejszego regulaminu będzie skutkować nie dopuszczeniem 

drużyny do rozgrywek. 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  nr 1 

 

KARTA DRUŻYNY 

 

TURNIEJ KOSZYKÓWKI 3x3  

WAKACJE 2020 

 

…............................................................................ 

( nazwa drużyny) 

 

 

….......................................................................... 

( imię i nazwisko opiekuna drużyny) 

 

 

     

L.P   IMIĘ I NAZWISKO WIEK ZAWODNIKA 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

 

 

 

  Podpisem oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem TURNIEJU KOSZYKÓWKI 3x3 

WAKACJE 2020 organizowanego przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin i akceptuję jego 

postanowienia. 

 

                                                                         ……………..…..................................... 

                                                                           ( czytelny podpis opiekuna drużyny) 

 Czytelne podpisy zawodników: 

 

1. ………………………………………………….. 

 

2. ………………………………………………….. 

 

3. ………………………………………………….. 

 

4. ………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                      

                                                                                                                                              Załącznik nr 2 

 

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ W TURNIEJU KOSZYKÓWKI 3x3 WAKACJE 2020 

 

 

A. Wyrażam zgodę i informuję, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego syna/ mojej  

córki 

…………………………………………………………………………………….……………….. 
                                               (imię i nazwisko) 

- adres zamieszkania: …………………………………………………………….…………………... 

 

B. Jednocześnie informuję, że syn / córka: 

* choruje/ nie choruje* na przewlekłe choroby…………………………………………………….… 

 

* jest uczulony ( a ) / nie jest uczulony ( a )…………………………………..……………………… 

 

* inne uwagi…………………………………………………………………………………………. 

Wyrażam / nie wyrażam * zgodę (y) na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją  

i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika 

turnieju lub opiekunów w czasie trwania turnieju. 

Jednocześnie nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w Turnieju. 

      

C. Oświadczam, że zapoznałem się z REGULAMINEM UCZESTNICTWA W TURNIEJU KOSZYKÓWKI 

3x3 WAKACJE 2020 ORGANIZOWANYM PRZEZ OŚRODEK KULTURY GMINY LUBIN w tym  

z informacją o przetwarzaniu danych osobowych i akceptuję jego postanowienia. 

 

 

 

…………………………………………     

              miejscowość, data        

 

 

                                                                                                      ……………..…..................................... 

                                                                                                          ( czytelny podpis opiekuna/rodzica) 

 

 

……………………………………… 

 

              Telefon do opiekuna / rodzica 

 

 

* właściwe podkreślić 

 
                                                                                                                                                

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                         Załącznik nr 3 

 

 

…………………………………..                                                    …………………………………….. 

          Imię i nazwisko osoby                                                                        Miejscowość i data  

        składającej oświadczenie 

 

…………………………………… 

           Telefon kontaktowy 

 

OŚWIADCZENIE 

o przestrzeganiu zasady ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że moje dziecko  …………………………………………………….. 

                                                                                                               Imię i nazwisko Zawodnika 

 

w okresie ostatnich 14 – tu dni kalendarzowych nie miało kontaktu z osobą z potwierdzonym lub prawdopodobnym 

przypadkiem zakażenia COVID – 19. 

 

                                                                       …………………………………………………….. 

                                                                                Podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


