
POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR 
WÓJTA GMINY BARANÓW 

 

 

REGULAMIN TURNIEJU - 13 Maj 2022  

 
1.Uczestnictwo: 
w turnieju mają prawo startu drużyny składające się z uczniów szkół 
podstawowych z klas VI-VIII z powiatu grodziskiego oraz powiatów 
ościennych. Udział w turnieju jest bezpłatny. Maksymalna liczba zawodników 
lub zawodniczek w drużynie: 12-tu, minimalna: 9-ciu. Wszystkich 
zawodników, nauczycieli, trenerów i kibiców turnieju obowiązują zasady „fair 
play”. Wszystkie drużyny zobowiązane są posiadać: podpisane zgody na 
udział, kartę zgłoszenia drużyny, jednolite stroje z numerami, ochraniacze na 
piszczele, obuwie sportowe (typu: korki, lanki lub turfy). 
 
2.Termin i miejsce: 
Turniej odbędzie się ……………………. o godz. 10:00 na Gminnym 
Kompleksie Sportowym w Cegłowie, na boisku trawiastym.  
 
3.Przepisy gry: 
Mecze odbywają się według obowiązujących przepisów piłki nożnej 9x9 oraz: 
w meczu uczestniczy bezpośrednio 8 zawodników w polu + bramkarz, czas 
gry: 2 x 20 minut, rzuty z autu wykonywane są z za głowy, zmiany 
zawodników - lotne (bez konieczności zgłaszania ich sędziemu), bramkarz po 
aucie bramkowym wybija piłkę dowolnie ręką, lub nogą z ziemi, turniej 
zostanie rozegrany piłką o rozmiarze nr 5, nie obowiązuje przepis o 
spalonym, podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny 
przeciwnej muszą znajdować się co najmniej w odległości 3 m od piłki, rzut 
karny wykonywany jest z odległości 7 m od bramki, nie wolno grać lub 
blokować dostępu do piłki leżąc, pozostałe przepisy zgodnie z przepisami 
PZPN. 
 
4.Nagrody/Kary: 
Organizator przewiduje Nagrody główne za pierwsze trzy miejsca: medale 
oraz Puchary Wójta Gminy Baranów. Ponadto każda drużyna otrzyma 
pamiątkowy Dyplom. Wzór Dyplomu stanowi Załącznik Nr 3. 
Zawodnikom za niesportowe zachowanie grożą następujące kary, które są 
wymierzane przez sędziego prowadzącego spotkanie:  

kara wykluczenia ze spotkania na 2 minuty,  

kara wykluczenia ze spotkania na 5 minut,  

kara wykluczenia ze spotkania i pozostałych spotkań turnieju. 
 
5.Punktacja:  



za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, remis 1 punkt, za przegraną 0 
punktów, w rozgrywkach kolejność zespołów ustalona zostanie na podstawie 
ilości punktów: w przypadku gdy dwie drużyny uzyskają taką samą liczbę 
punktów o miejscu tych drużyn decyduje wynik bezpośredniego spotkania 
pomiędzy nimi, w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, przez więcej 
niż dwie drużyny o kolejności decyduje w kolejności: bilans bramkowy, 
większa liczba zdobytych bramek, w przypadku takiego samego bilansu 
rozstrzygną 3 rzuty karne. 
 
6. Wyniki: 
Informacja o wynikach będzie zamieszczona najpóźniej następnego dnia po 
zakończeniu Turnieju na stronie internetowej Gminy Baranów, w zakładce 
Oświata Sport Kultura: 
https://gmina-baranow.pl/oswiata-sport-kultura/sport/ 
 
6. Zgłoszenia do turnieju:  
Zgłoszenie w postaci karty drużyny należy wysłać na adres mailowy: 
urzad@gmina-baranów.pl najpóźniej do dnia ……………………Karta drużyny 
stanowi załącznik do regulaminu nr 1. Opiekun grupy najpóźniej w dniu 
turnieju dostarczy do Organizatora wypełniony przez rodzica, opiekuna 
prawnego załącznik nr 2. 
 
7. Bezpieczeństwo: 
Organizator podczas Turnieju zapewnia: boisko trawiaste z wyznaczonymi 
liniami i sprawnymi bramkami, dostęp do szatni i WC, wodę do picia, 
poczęstunek regeneracyjny, piłkę Nr 5 do rozegrania meczów, opiekę 
medyczną, sędziego.  
 
8.Postanowienia końcowe:  
W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem przyjmuję się, że decyzje 
podjęte przez Organizatora turnieju są ostateczne. Wszyscy uczestnicy 
turnieju muszą przestrzegać Regulaminu Korzystania z Kompleksu 
Sportowego w Cegłowie. Udział w turnieju jest jednoznaczny z akceptacją 
niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody rodzica dziecka/opiekuna 
prawnego na: przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych dla 
potrzeb związanych z realizacją turnieju, nieodpłatne utrwalenie, 
dokumentowanie i wykorzystanie wizerunku uczestnika zajęć w materiałach 
informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Organizatorów. 
Organizator może udostępniać dane uczestników turnieju w zakresie imienia, 
nazwiska, wieku, wyników turnieju oraz wizerunku na podstawie złożonego 
oświadczenia –załącznik nr 2. 
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. 
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8.Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.  
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu zorganizowania 
Turnieju jest: Gmina Baranów reprezentowana przez Wójta. Kontakt do 
Organizatora-Administratora: 96-314 Baranów Ul. Armii Krajowej 87, tel. 46 
8581350 e-mail urzad@gmina-baranów.pl Dane osobowe będą przetwarzane 
w celu zorganizowania, przeprowadzenia Turnieju oraz promowaniu tego 
rodzaju wydarzeń. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest 
udzielona przez Państwa zgoda (w formie oświadczenia lub wyraźnego 
działania potwierdzającego udział w turnieju oznacza akceptację regulaminu, 
podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych). 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych 
skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w turnieju. Każda osoba czyjej 
dane są przetwarzane posiada prawo dostępu do swoich danych, ich 
sprostowania i usunięcia a także prawo do ograniczenia przetwarzania 
danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień. Przetwarzanie danych 
będzie odbywać się przez okres nie dłuższy niż do wykonania wskazanych 
celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty które na podstawie przepisów 
prawa uzyskują do nich dostęp. Wizerunek w zależności od rodzaju zdjęć 
może być upubliczniony w przestrzeni publicznej na podstawie udzielonej 
zgody lub zasad określonych w art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r Prawo autorskie i prawa pokrewne. Istnieje prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, która 
uważa, że jej prawa i wolności zostały naruszone poprzez nieprawidłowe 
przetwarzanie danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony danych Osobowych. Administrator nie przekazuje danych do 
państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Administrator nie 
będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji oraz czynności profilowania 
wobec powyższych danych. 

 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ  

 
KARTA DRUŻYNY (Nazwa szkoły) ....................................................... 

 
Imię i Nazwisko Opiekuna Drużyny ……………………..………………………………… 

 
Lp. Imię i Nazwisko Wiek (rocznik, Nr na koszulce 
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klasa) 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
 

………………………………………………………………………………….. 
( czytelny podpis opiekuna drużyny) 

 

Podpisem zaświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Turnieju Piłki Nożnej 
organizowanego przez Urząd Gminy w Baranowie.  

ZAŁĄCZNIK NR 2  
Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w 

TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ.  
 
1.Imię i nazwisko dziecka :................................................................... 
 
2.Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna:............................. 
.............................................................. 
 
Oświadczam, że moje dziecko: 



- jest zdrowe, nie ma gorączki, bólów głowy, stawów, ani innych objawów przeziębienia 
czy infekcji wirusowej, nie przebywa w kwarantannie oraz nie miało w ciągu ostatnich 14 
dni kontaktów z osobami zakażonymi wirusem Covid-19,  
- nie ma przeciwwskazań do uprawiania sportu.  
 
Wyrażam zgodę na udział wyżej wymienionego dziecka w POWIATOWYM TURNIEJU 
PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY BARANÓW.  
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów w stanach 
zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.  
 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o 
ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r.  
Oświadczam, że: 

 wyrażam zgodę  
 

 nie wyrażam zgody  
 
na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/dziecka pozostającego pod moją opieką 
prawną, w celach promocyjnych i informacyjnych zorganizowanego „TURNIEJU PIŁKI 
NOŻNEJ”, poprzez umieszczanie zdjęć i nagrań w przestrzeni publicznej tj. stronach 
internatowych Organizatora, lokalnej prasie, na tablicach ogłoszeń w obszarze budynków 
Organizatora. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, dla potrzeb promocji wydarzenia 
wizerunek może być użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego i poligraficznego 
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, 
może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem z podaniem danych dotyczących 
imienia i nazwiska, wieku oraz osiągniętego wyniku w turnieju bez obowiązku akceptacji 
produktu finalnego. Wizerunek nie może być użyty do innych celów, w formie lub publikacji 
obraźliwej lub naruszać winny sposób dobra osobiste. 

 
 
......................................................... 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 
 
 
 
Załącznik Nr 3 

 
Wzór Dyplomu: 
 



 


