REGULAMIN
NOWOROCZNEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO AMATORÓW W
GARCZEGORZU 2020

1. Cel turnieju
 propagowanie zdrowego stylu życia poprzez podejmowanie aktywności fizycznej
 integracja amatorów tenisa stołowego
 upowszechnianie tenisa stołowego jako formy rekreacji
 wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach
2. Organizatorzy
 Gmina Nowa Wieś Lęborska
 Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej
 Zespół Szkół im. Męczenników Marszu Śmierci KL Stutthof w Garczegorzu
 Klub Sportowy Anioły Garczegorze
3. Termin i miejsce turnieju
 10.01.2020 (piątek godz.16) i 11.01.2020 (sobota godz.10)
 Zespół Szkół im. Męczenników Marszu Śmierci KL Stutthof w Garczegorzu
4. Uczestnicy
 w turnieju startować mogą zawodniczki i zawodnicy, nie uczestniczący w rozgrywkach ekstraklasy, I,
II i III ligi kobiet i mężczyzn organizowanych przez PZTS i PWZTS (obowiązuje dwuletni okres
karencji), nie dotyczy kategorii dziewcząt i chłopców
 startujący zawodnicy powinni mieć aktualne badania lekarskie (dzieci i młodzież pisemną zgodę
rodziców).
5. System rozgrywek
 turniej przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach :
- I kategoria
– dziewczęta - szkoła podstawowa - klasy I-VI
- II kategoria
– chłopcy - szkoła podstawowa - klasy I-VI
- III kategoria
- dziewczęta do lat 18
- IV kategoria
- chłopcy do lat 18
- V kategoria
– mężczyźni 19 – 40 lat
- VI kategoria
- mężczyźni 41 - 60 lat
- VII kategoria
– mężczyźni powyżej 60 lat
 system rozgrywek uzależniony będzie od ilości startujących zawodników
 organizator zastrzega sobie prawo rozstawienia zawodników
 zapisy w dniu zawodów.
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6. Nagrody
 każdy z trzech najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach otrzyma medal, dyplom i
nagrodę rzeczową.
7. Sprawy różne
 sprawy sporne i nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga organizator
 organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kradzieże jak również nie ubezpiecza
startujących
 uczestnicy składają pisemne oświadczenie, że są zdrowi i mogą startować w zawodach sportowych
 podanie danych osobowych zawodnika jest warunkiem udziału w turnieju. Dane osobowe oraz
wizerunek osób biorących udział w turnieju są przetwarzane w celu realizacji turnieju
 informacje na temat wyników turnieju oraz wizerunek zawodników zostanie podany do publicznej
wiadomości na stronach internetowych Organizatorów oraz na stronie internetowej Gminy Nowa
Wieś Lęborska www.nwl.pl
 Administratorem danych osobowych zebranych podczas turnieju jest Gminny Ośrodek Kultury w
Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Lęborska 20, 84-351 Nowa Wieś Lęborska.

