
REGULAMIN
RODZINNEGO MINI TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

o Puchar Prezesa Gminnego Klubu Sportowego „Orlęta Baboszewo”
29 maja 2022 r.

I. Cel:  
1. Propagowanie aktywnego wypoczynku. 
2. Integracja rodzin z terenu Gminy Baboszewo. 
3. Wyłonienie najlepszych zespołów rodzinnych. 
4. Popularyzacja piłki nożnej w gminie Baboszewo. 

II. Organizatorzy:  
1. Gminny Klub Sportowy „Orlęta Baboszewo”,
2. Gmina Baboszewo,
3. Parafia Baboszewo.

III. Termin i miejsce:  
Miejsce: Stadion sportowy przy ul. Sportowej w Baboszewie.
Termin:  29 maja 2022  roku (niedziela) o godzinie 13.00 w czasie trwania Gminnego Dnia 
Dziecka i Parafialnego Pikniku Rodzinnego.

IV. Program Turnieju:  
1. Harmonogram

12.00 – Otwarcie biura zawodów na Stadionie w Baboszewie, przyjmowanie zgłoszeń
13.15 – Losowanie
13.30 – Rozpoczęcie turnieju
15.00 – Mecz Finałowy Rodzinnego Mini Turnieju Piłki Nożnej
16.30 – Wręczenie pucharu dla zwycięzców, dyplomów i drobnych upominków

2. W zależności od ilości zgłoszonych drużyn, godziny rozpoczęcia poszczególnych punktów 
programu mogą ulec zmianie.

3. Drużyny powinny być gotowe od godz. 13.15.

V. Uczestnictwo:  
1. Udział w turnieju mogą brać drużyny, w których skład wchodzą osoby ze sobą 

spokrewnione lub zaprzyjaźnione – rodziny z terenu Gminy Baboszewo (rodzice, dzieci, 
dziadkowie, rodzeństwo, wujowie, ciotki, kuzynowie, zięciowie, szwagrowie, siostrzeńcy, 
bratankowie, sąsiedzi i przyjaciele itp.).

2. Liczba osób w drużynie – 5 zawodników na boisku + ewentualni zawodnicy rezerwowi. 
3. Drużyny damsko-męskie mile widziane. 
4. Wiek dziecka to max. 14 lat. Każda osoba od 15 lat jest traktowana jako „dorosła”.
5. Osoby, które nie ukończyły 18-tego roku życia biorą udział w turnieju za zgodą 

rodziców/opiekunów prawnych i na ich odpowiedzialność.
6. Na boisku w danym momencie liczba „dorosłych” w każdej z drużyn nie może być 

większa niż liczba dzieci. 
7. W turnieju mogą brać udział zawodnicy zrzeszeni w związku sportowym – PZPN 



z zastrzeżeniem, że wśród osób dorosłych, na boisku w danym momencie może grać tylko 
jeden zawodnik zrzeszony.

VI. System rozgrywek:  
1. Mecze będą rozgrywane na połowie boiska stadionu – wymiar ok. 50 m x 30 m.
2. Bramki o wymiarach 5 m x 2 m. 
3. System rozgrywek oraz czas gry zostanie ustalony przed rozpoczęciem turnieju w zależności

od ilości zgłoszeń.

VII. Postanowienia regulaminowe turnieju:  
1. Zmiany zawodników tzw. hokejowe. 
2. Gra bez spalonego.
3. Rzut karny z odległości 9 m. 
4. Obowiązuje zakaz wykonywania wślizgów. 
5. Faule akumulowane – każdy 5 faul zespołu oraz kolejny faul powoduje podyktowanie rzutu 

karnego. 
6. Wyznaczone będzie specjalne pole bramkowe, w którym nie wolno bronić. 

VIII. Brutalną grę sędziowie karać będą      wykluczeniami z gry:  
1. Żółta kartka – 1 minuta kary, możliwy wcześniejszy powrót na boisko po utracie bramki 

przez własny zespół. 
2. Czerwona kartka- wykluczenie z gry do końca meczu. 
3. Za szczególnie niesportowe zachowanie, zawodnik może zostać ukarany dyskwalifikacją 

z turnieju. 

IX. Punktacja (w przypadku rozgrywek w grupach):  
1. Za zwycięstwo przyznawane są 3 pkt, remis 1 pkt, a porażka 0 pkt.
2. O kolejności zajętych miejsc w grupach decyduje:

a) większa liczba zdobytych dużych punktów, 
b) wynik bezpośredniego spotkania, 
c) lepsza różnica bramek, 
d) większa liczba zdobytych bramek, 
e) rzuty karne. 

X. Nagrody:  
1. Za zajęcie I miejsca – puchar dla zespołu. 
2. Za zajęcie miejsc od I do III zawodnicy otrzymują dyplomy i drobne upominki. 
3. Pozostałe zespoły otrzymają dyplomy za udział w turnieju. 

XI. Zgłoszenia:  
1. Drużyny mogą zgłaszać swój udział w turnieju 

a) drogą mailową na adres e-mail:promocja@gminababoszewo.pl z podaniem nazwy 
zespołu do piątku 27 maja 2022 r. do godziny 14.00,

b) osobiście w Urzędzie Gminy Baboszewo pok. nr 15 do piątku 27 maja 2022 r. do 
godziny 14.00,

mailto:promocja@gminababoszewo.pl


c) w dniu turnieju 29 maja 2022 r. w biurze zawodów na Stadionie w Baboszewie w godz. 
od 12.00 do 13.00,

2. Każda drużyna zobowiązana jest dostarczyć Organizatorom Formularz zgłoszeniowy, 
stanowiący załącznik do regulaminu, najpóźniej do godziny 13.10 w dniu rozgrywania 
turnieju.

3. Dostarczenie Formularza zgłoszeniowego organizatorowi jest warunkiem udziału 
w turnieju.

4. Formularz dostępny będzie w Biurze zawodów oraz Urzędzie Gminy w Baboszewie.
5. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Wójt Gminy Baboszewo.

XII. Postanowienia końcowe:  
1. Obsługę sędziowską, techniczną oraz sprzęt do gry zapewniają organizatorzy. 
2. Impreza ma charakter rekreacyjny. 
3. Wszystkich zawodników obowiązuje obuwie sportowe. 
4. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. 
5. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 
6. Za przedmioty pozostawione w szatniach organizatorzy nie biorą odpowiedzialności. 
7. Uczestnik Rodzinnego Mini Turnieju Piłki Nożnej lub rodzic/opiekun prawny osoby 

niepełnoletniej oświadcza, że zapoznał/a się z treścią regulaminu turnieju.
8. Administrator Danych Osobowych informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe 

uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych, w szczególności imiona, nazwiska, 
wizerunek, a w przypadku kapitana również adres zamieszkania, numer telefonu i adres 
e-mail w celu organizacji i przeprowadzenia Rodzinnego Mini Turnieju Piłki Nożnej. 

9. Uczestnik turnieju lub rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej oświadcza, iż zapoznał 
się z klauzulą informacyjną, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz 
został/a pouczony/a należycie o przysługujących uprawnieniach w zakresie możliwości 
wglądu do gromadzonych danych osobowych oraz o możliwości ich uzupełniania oraz 
żądania sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub 
nieprawdziwe. Jednocześnie uczestnik turnieju lub rodzic/opiekun prawny osoby 
niepełnoletniej wyraża zgodę na upublicznianie wizerunku oraz imienia i nazwiska 
uczestników turnieju na tablicach informacyjnych, na zdjęciach, w przekazach 
telewizyjnych i internetowych oraz w prasie.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu 
oraz rozstrzygania kwestii spornych nie objętych regulaminem. 

11. Życzymy wszystkim zespołom osiągnięcia jak najlepszych wyników sportowych w duchu 
zdrowej rywalizacji na boisku.





FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do RODZINNEGO MINI TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

o Puchar Prezesa Klubu Sportowego „Orlęta Baboszewo”
29 maja 2022 r.

Nazwa zespołu – Rodzina ......................................................................................................................

Imię i Nazwisko Kapitana Drużyny .........................................................................................................

Adres zamieszkania ................................................................................................................................

Numer telefonu oraz adres e-mail ........................................................................................................

Członkowie zespołu, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzice/opiekunowie prawni 
oświadczają, że:

1. zapoznali się z regulaminem turnieju i zobowiązują się do jego przestrzegania;
2. biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność, a w przypadku osób niepełnoletnich za

zgodą i na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych;
3. zapoznali się z klauzulą informacyjną* i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w szczególności imienia, nazwiska, wizerunku, a w przypadku kapitana adresu 
zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail.

Skład drużyny

LP Imię i Nazwisko Wiek

Zrzeszony
w PZPN
wpisać 

TAK lub NIE

Skład
podstawowy

wpisać 
TAK lub NIE

Czytelny podpis
zawodnika lub

rodzica/opiekuna
prawnego**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

* Integralną część formularza zgłoszeniowego stanowi klauzula informacyjna.
** W przypadku osób niepełnoletnich czytelny podpis (Imię i Nazwisko) rodzica/opiekuna prawnego.



Obowiązek Informacyjny 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika 

RODZINNEGO MINI TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Baboszewo (dalej: „ADMINISTRATOR”),
z siedzibą: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za
pomocą poczty  tradycyjnej  na  adres:  ul.  Warszawska 9A,  09-130 Baboszewo lub drogą e-mailową pod
adresem: urzad@gminababoszewo.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem
mailowym: iod@gminababoszewo.pl.
3.  Pani/Pana  dane  osobowe  są  przetwarzane  na  podstawie  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), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane
dotyczą.
4.  Przetwarzanie  odbywa  się  w  związku  z  uczestnictwem  w  Rodzinnym  Mini  Turnieju  Piłki  Nożnej
współorganizowanym przez Urząd Gminy w Baboszewie w czasie Gminnego Dnia Dziecka i  Parafialnego
Pikniku Rodzinnego w dniu 29 maja 2022 r. w szczególności: zgłoszenia uczestnictwa, udziału w wydarzeniu,
publikacji imiennych wyników w placówce Administratora i na stronie internetowej, odbioru przyznanych
nagród,  publikacji  relacji  z wydarzenia  na  stronie  internetowej  organizatora  oraz  portalach
społecznościowych oraz innych publikacjach.
5. Dane osobowe nie mogą pochodzić od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7.  Administrator  będzie  przekazywał  dane  osobowe innym  podmiotom,  tylko  na  podstawie  przepisów
prawa,  w  tym  w  szczególności  do:  urzędów  kontrolujących  oraz  na  podstawie  umów  powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
8.  Dane  osobowe  będą  przetwarzane  tak  długo  jak  wynika  to  z  przepisów  prawa  (w szczególności
dotyczących archiwizacji). Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po
zakończeniu działania, którego dotyczą.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  o  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w konkursie. Ich niepodanie spowoduje
brak możliwości wzięcia udziału wydarzeniu.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


