
 
 

 
REGULAMIN 

„Gdańsk Streetball Challenge 2019”  

 

 

I. Cel turniejów: 

1. Popularyzacja i upowszechnianie koszykówki ulicznej, jako formy aktywności ruchowej. 

 

II. Honorowy patronat: 

1. Nad turniejem „Gdańsk Streetball Challenge” honorowy patronat objął Prezydent Miasta Gdańska. 

 

III. Organizator: 

1. Gdański Ośrodek Sportu 

80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 

tel./fax. (58) 524-34-73 

 

IV. Termin i miejsce: 

1. Turniej odbędzie się na Kompleksie Sportowym Grunwaldzka 244 w Gdańsku w dniu 11.05.2019. 

2. Początek turnieju o godz. 10
00

.
    

 

 

V. Zapisy 

1. Zapisy w Biurze Imprezy Kompleks Sportowy Grunwaldzka 244, w godz. 9
00

 - 10
00

. 

 

VI. Uczestnictwo: 

1. Do turnieju mogą przystąpić drużyny składające się z 3 zawodników grających i 1 rezerwowego. 

2. Turnieje zostaną rozegrane w  czterech kategoriach: 

 

 2007 r. i młodsi - do 12 lat  

 2003-2006 r. – 13-16 lat 

 2002 r. i starsi open - 17 l i starsi 

 Kobiety (open)   

 

3. O zakwalifikowaniu drużyny do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia najstarszego z zawodników 

danej drużyny. 

4. Ze względu na jednodniowy charakter turnieju o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.  

5. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do Biura Imprezy wypełnionej karty zgłoszeniowej osoby 

pełnoletniej (Załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu). W przypadku osób niepełnoletnich zgoda 

rodzica/opiekuna na udział w turnieju (Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu). 

6. Zawodnicy zostają weryfikowani poprzez okazanie aktualnej legitymacji szkolnej, dowodu osobistego lub 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

7. Jeśli w danej kategorii zgłosi się jedna drużyna to rozgrywki tej kategorii nie odbędą się a drużyna ta może 

zgłosić się 

 

VII. System rozgrywek: 

1. W zależności od ilości drużyn w danej kategorii wiekowej Organizator podejmie decyzję o systemie 

rozgrywania turnieju. 

 

VIII. Przepisy: 

1. Każdy mecz odbywa się na boisku o wymiarach 8 x 8 m. na jeden kosz. Przerywana łukowa linia, odległa  

od pionowej osi symetrii tablicy o 6,25 m. dzieli boisko na strefę rzutów za 1 pkt. (wewnątrz linii) 

i strefę rzutów za 2 pkt. (na zewnątrz linii). 

2. Złośliwe faule będą karane przez sędziego rzutem osobistym za 1 pkt. i przyznanie po rzucie piłki drużynie 

poszkodowanej. 

3. Rzuty osobiste wykonuje się z linii odległej od pionowej osi symetrii tablicy o 5 m.  

4. Zawodnicy rozpoczynają grę na zewnątrz linii 6,25 m. 

5. O rozpoczęciu meczu przez daną drużynę decyduje rzut monetą. 

6. Każdy mecz trwa 10 min. lub do zdobycia przez jedną z drużyn 15 pkt. 

7. Każdej drużynie przysługuje 3 minutowa rozgrzewka na boisku przed meczem. 

8. Jeżeli w regulaminowym czasie mecz zakończy się remisem następuje dogrywka do pierwszego zdobytego kosza 

(o rozpoczęciu przez daną drużynę dogrywki decyduje rzut monetą). 

9. Każdemu zespołowi przysługuje jeden 30 sek. czas. Jedynie wzięcie czasu zatrzymuje zegar. 



 
 

10. Jeżeli drużyna przekroczy 5 fauli w meczu, każdy kolejny faul tej drużyny będzie karany 1 rzutem osobistym 

drużyny faulowanej.  

11. Pierwsza piłka przetrzymana tzn. "sporna" jest przyznawana drużynie broniącej. 

12. Jedynie kapitan zespołu upoważniony jest do wystąpienia w imieniu drużyny we wszystkich sprawach i sporach. 

13. Po faulach zwykłych następuje przyznanie piłki drużynie poszkodowanej. 

14. Rozpoczęcie i wznowienie gry następuje z końca boiska (po zdobytym koszu, po faulu zwykłym, po aucie). 

Jakakolwiek zmiana posiadania piłki w czasie gry musi obowiązkowo powodować wyprowadzenie piłki poza 

linię 6,25 m.  

15. Wszelkie łamanie zasad gry prowadzą do straty piłki na rzecz drużyny przeciwnej. 

16. Brutalność bądź złe zachowanie drużyny może doprowadzić na podstawie decyzji sędziego głównego  

do wykluczenia z turnieju. 

17. Każdy uczestnik może być zapisany wyłącznie do jednej drużyny. Niezastosowanie się do zapisu, skutkuje 

dyskwalifikacją drużyny.  

18. Nad prawidłowym przebiegiem gry czuwać będą sędziowie. 

 

IX. Zasady konkursu „Rzut za trzy punkty” 

 

1. Do konkursu rzutów za trzy punkty każdy zespół ma prawo zgłosić po jednym zawodniku. 

2. Każdy zgłoszony zawodnik, w etapie eliminacji, ma 15 rzutów (po 3 z 5 pozycji) w czasie 1 minuty.  

3. 3 zawodników z eliminacji, którzy wykonają najwięcej celnych rzutów rozgrywa finał na powyższych zasadach. 

 

X. Nagrody: 

 

1. Każda drużyna zajmująca 3 pierwsze miejsca w danej kategorii wiekowej każdego turnieju otrzyma 

pamiątkowe puchary oraz kartę podarunkową na zakupy. 

Za zdobycie: 1 miejsca - 300 zł, 2 miejsca - 200 zł i 3 miejsca- 150 zł - w każdej kategorii wiekowej. 

2. Zwycięzca konkursu „Rzutów za trzy punkty”  otrzyma kartę podarunkową na kwotę 100 zł. 

 

XI. Postanowienia końcowe: 

1. Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

2. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora turniejów (Gdański Ośrodek Sportu). 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub 

niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają 

ważność i wykonalność. 

4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

5. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich  

do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas turnieju. 

7. Każdy uczestnik bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników 

niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów). 

8. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane  

z przeprowadzeniem i organizacją turnieju nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe  

i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po turnieju. 

9. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, 

wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim. 

10. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z turniejem uczestnicy nie mogą występować  

z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Gdańskiego Ośrodka Sportu lub osób działających w jego imieniu  

lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją turnieju. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki podczas turnieju, spowodowane  

z winy innego uczestnika. 

12. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora 

w czasie trwania turnieju. 

13. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. 

14. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników turnieju oraz na publiczne podanie jego 

danych osobowych w postaci imienia i nazwiska. 

15. Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych 

uczestników, biorących udział w turniejach, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane  

w materiałach promujących turnieje i wydarzenia towarzyszące (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały 

graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje,  

w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych  

poszczególnych zawodników. 



 
 

16. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych uniemożliwiających rozegranie turnieju Organizator 

może zmienić charakter rozgrywek i rozstrzygnąć rywalizację poprzez konkurs rzutów za trzy na zasadach 

określonych przez kolegium sędziowskie.  

17. Nieznajomość regulaminu Turnieju Gdańsk Streetball Challenge nie zwalnia zawodnika z zasad określonych 

przez Organizatora w w/w dokumencie. 

18. Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie. 

 

DANE OSOBOWE: 

1. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy lub 

imprez Organizatora lub Partnera w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy 

może zostać utrwalony,  

a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz 

promocyjnych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych znajdują się  

w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

2. Przebywając na terenie Imprezy, Uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i 

przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas Imprezy, a także ewentualnie 

innych danych osobowych. Zdjęcia lub filmy będą rozpowszechniane za pośrednictwem profilu Organizatora 

na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/GdanskiOsrodekSportu) oraz strony 

internetowej www.sportgdansk.pl.  

3. Zapisując się do udziału w Imprezie Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne 

wykorzystanie jego wizerunku oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na 

wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania  

i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji 

i organizacji imprez Organizatora udostępniania sponsorom oraz partnerom Imprezy w celu ich promocji w 

kontekście udziału w imprezie na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach 

internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/GdanskiOsrodekSportu
http://www.sportgdansk.pl/


 
 

Załącznik nr 1.  ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego:  

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

( imię i nazwisko dziecka / podopiecznego ) 

 

W imprezie, która odbędzie się w dniu …………………………….. w Gdańsku 

 

organizowanej przez  Gdański Ośrodek Sportu z siedzibą w Gdańsku (zwanym dalej Organizatorem )  

Oświadczam, że: 

- znany mi jest cel, charakter i program imprezy,  

- u dziecka / podopiecznego nie ma przeciwwskazań zdrowotnych lub wychowawczych, które mogą utrudniać 

lub uniemożliwić jego udział w imprezie.  

- wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka / podopiecznego przez 

Organizatora w celach promocyjnych i marketingowych w związku z organizacją i przeprowadzeniem imprezy.  

Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych dziecka 

złożone dnia ……………………………………………w ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

( imię i nazwisko  rodzica lub opiekuna prawnego ) 

………………………………………………………………………………………… 

( podpis ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 2. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych. 

 

Przetwarzanie danych osobowych uczestników przekazanych Organizatorowi podczas rejestracji  

w związku z udziałem w Imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska, daty urodzenia uczestnika wraz z 

nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą dane 

osobowe. Organizator ma również prawo opublikować imię  

i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście 

startowej oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Imprezy. 

 

Informujemy, że podczas wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu – 

jednostkę budżetową Gminy Miasta Gdańska (ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk), dalej jako GOS, będą wykonywane, a 

następnie upubliczniane za pośrednictwem profilu Gdańskiego Ośrodka Sportu na portalu społecznościowym Facebook 

(https://www.facebook.com/GdanskiOsrodekSportu) oraz strony internetowej www.sportgdansk.pl zdjęcia lub filmy, na 

których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe. 

 

Przebywając na terenie lub biorąc udział w imprezie sportowej, festynie czy innym wydarzeniu organizowanym lub 

współorganizowanym przez GOS, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich 

wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń, a także ewentualnie innych danych osobowych. 

Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych. 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: 

Administratorem danych osobowych jest: Gdański Ośrodek Sportu ul. Traugutta 29, 20-221 Gdańsk. 

Informujemy także, że GOS wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować listownie, na 

adres GOS (Administratora) podany wyżej,  

z dopiskiem: „DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH” lub mailowo, na adres e-mail: 

rodo@sportgdansk.pl – we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez GOS. 

 

ODBIORCA DANYCH OSOBOWYCH: 

 

Dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom,  podwykonawcom GOS a także Partnerowi w 

zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. 

 

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym mogą być publikowane na 

stronie internetowej Imprezy. 

 

CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH: 

 

Dane osobowe uczestników Imprezy  będą  przetwarzane w celach wykonania umowy, tj. udziału Uczestnika w 

Imprezie, przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i  przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a 

także publikacji wyników. 

 

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania, 

archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych lub wspieranych przez GOS. Dane te w 

postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach GOS w mediach społecznościowych, a 

także udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 

udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia. 

 

Dane osobowe będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony www.sportgdansk.pl oraz udziału w Imprezie, na 

którą Uczestnik zapisze się za pośrednictwem strony internetowej. 

 

Po zakończeniu tego okresu, dane osobowe będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa 

(szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia 

ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. 

Część danych osobowych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach Imprezy) mogą być przetwarzane także po tym 

termie w celach statystycznych, archiwalnych lub promocyjnych. 

 

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ: 

Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych m.in. w postaci wizerunku jest dobrowolne, 

jednak niezbędne do uczestnictwa lub przebywania na terenie wydarzenia. Dane te nie będą profilowane ani 

transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

 

https://www.facebook.com/GdanskiOsrodekSportu
http://www.sportgdansk.pl/
http://www.sportgdansk.pl/


 
 

Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, które GOS jako administrator posiada w 

swoich bazach, jak również dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy 

pamiętać, że cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, 

której dane dotyczą. 

 

Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych należy dokładnie wskazać, których zdjęć, filmów czy 

treści zmiany te mają dotyczyć. 

 

Dane te są przechowywane do czasu wycofania zgody lub osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane. 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie 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 („RODO”). 

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora, 

którym w tym przypadku jest promocja działań GOS) oraz art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO tj. zgoda podmiotu danych oraz 

wykonanie umowy, której Uczestnik jest stroną. 

 

Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane osobowe, dlatego też 

podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie. Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim 

zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 

 osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji 

publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych (np. dyrektor, kierownik); 

 osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. 

 

 

SKARGA NA SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH : 

 

Skargę można wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 3 – Karta zgłoszenia drużyny 

 
 

KATEGORIA:       M2007 i młodsi          M2003-2006          M2002 i starsi         KOBIETY 

NAZWA DRUŻYNY…………………………………………………………………………... 

MIEJSCE (wypełnia organizator)………………………………………………………………. 

LP. IMIĘ I NAZWISKO DATA URODZENIA 

1   

2   

3   

4   

IMIĘ I NAZWISKO KAPITANA DRUŻYNY ORAZ TELEFON KONTAKOWY: 

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

 

KATEGORIA:       M2007 i młodsi          M2003-2006          M2002 i starsi         KOBIETY  

NAZWA DRUŻYNY…………………………………………………………………………... 

MIEJSCE (wypełnia organizator)………………………………………………………………. 

LP. IMIĘ I NAZWISKO DATA URODZENIA 

1   

2   

3   

4   

IMIĘ I NAZWISKO KAPITANA DRUŻYNY ORAZ TELEFON KONTAKOWY: 

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