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Regulamin Miejsko-Gminnego Drużynowego Turnieju Rodzinnego w kręgle o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem Miejsko-Gminnego Drużynowego Turnieju Rodzinnego w kręgle o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pilawie. 

2. Miejscem rozgrywek jest kręgielnia mieszcząca się w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Pilawie aleja Wyzwolenia 124 08-440 Pilawa. 

3. Turniej odbędzie się 8 grudnia 2019 r. Rozpoczęcie turnieju godz. 14.00  

4. Turniej ma charakter drużynowy. 

5.W turnieju mogą brać wyłącznie drużyny, których wszyscy członkowie zamieszkują na 
terenie Miasta i Gminy Pilawa. 

6. Do turnieju każda drużyna może zgłosić maksymalnie do 3 zawodników z jednej rodziny (w 
tym jedna osoba dorosła biorąca odpowiedzialność za niepełnoletnich członków rodziny).  

7. W turnieju mogą uczestniczyć dzieci powyżej 10 lat. 

8. Każda drużyna wyznacza zawodnika – kapitana, który jest jej jedynym reprezentantem. 
Osoba ta musi być pełnoletnia. 

9. Uwagi dotyczące turnieju ma prawo przedstawiać WYŁĄCZNIE kapitan drużyny. 

10. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie amatorzy bez licencji PZK. 

11. Zawodnicy mogą rozgrywać turniej wyłącznie kulami dostępnymi na kręgielni. 

12. Zawodników obowiązuje zmiana obuwia - kręgielnia dysponuje ograniczoną ilością butów 
bowlingowych, dlatego warto zabrać swoje obuwie (buty sportowe na jasnej podeszwie). 

13. Uczestnicy powinni zgłosić swoją obecność na 15 minut przed rozpoczęciem zawodów w 
celu przeprowadzenia losowania toru. 

14. Podczas trwania turnieju na kręgielni mogą przebywać tylko uczestnicy. 

15. W przypadku awarii lub innych zdarzeń losowych organizator wyznacza inne tory do gry. 



16. Wszelkiego rodzaju awarie techniczne zgłaszane są obsłudze bowlingowej, która dokona 
wszelkich starań w celu ich usunięcia. 

17. Jakiekolwiek ingerowanie w punktację lub też niesportowe zachowanie może grozić 
dyskwalifikacją zawodnika. 

18. Każdy z uczestników przystępujący do rozgrywek akceptuje ww. Regulamin i zobowiązany 
jest do jego przestrzegania. 

II. ZASADY ROZGRYWEK: 

1. W turnieju obowiązuje system punktowy 
2. Turniej będzie przebiegać dwuetapowo (runda eliminacyjna i runda finałowa). 
3. W pierwszym etapie Turnieju biorą udział wszystkie zgłoszone drużyny. 
4. Do drugiego etapu przechodzą 4 drużyny z najwyższą ilością punktów. Pierwsze trzy 

miejsca przysługują drużynom z największą ilością punktów z drugiego etapu Turnieju. 
5. Jedna rozgrywka składa się z 10 rund. 
6. W każdej rundzie jeden gracz ma do dyspozycji dwa rzuty kulą. 

7. W przypadku remisu decydują punkty z 3 ostatnich ramek gry. 

8. Kwestie sporne zawodów rozstrzyga organizator. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji ww. Regulaminu i możliwości 
wprowadzania zmian. 

10.  Bardzo prosimy o zapoznanie się z zasadami gry: 

https://sportowefakty.wp.pl/baza-wiedzy/693059/kregle-zasady-historia-odmiany-tor-kule 

III. KOSZT UCZESTNICTWA 

Koszt uczestnictwa wynosi 30 zł od drużyny. Wpłaty prosimy dokonywać na nr konta 36 1020 
4476 0000 8602 0249 7980 z dopiskiem: wpisowe na Miejsko-Gminny Drużynowy Turniej 
Rodzinny w kręgle o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa do dnia 06.12.2019 r. 

IV. NAGRODY 

I miejsce: Puchar + voucher bowlingowy  

II miejsce: Puchar + voucher bowlingowy  

III miejsce: Puchar + voucher bowlingowy  

V. ZAPISY 

1. Aby wziąć udział w Turnieju należy dokonać rejestracji wyłącznie poprzez formularz 
dostępny pod adresem: https://forms.gle/pWVp4RFQHKxSfYux8 

2. Zgłoszenia przyjmowane są do 5.12.2019 r. do północy. 

 



-------------------------------------------------------------------------- 

Klauzula informacyjna RODO 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także o 
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z 
siedzibą w Pilawie, Aleja Wyzwolenia 124, 08-440 Pilawa. 

2. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Pilawie wyznaczony został Inspektor Ochrony 
Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@mgokpilawa.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Miejsko-Gminnego 
Drużynowego Turnieju Rodzinnego w Kręgle o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa w 
dniu 8 grudnia 2019 r.  na podstawie art. 6 ust 1 pkt a. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 
turnieju, a zaraz po tym zostaną usunięte. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wykonania 
swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail mgokpilawa@o2.pl . Przed realizacją 
Pani/Pana uprawnień będziemy musieli Panią/Pana zidentyfikować. 

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli nie poda Pan/Pani 
danych to konsekwencją będzie posługiwanie się przez Pana/Panią numerem zawodnika na 
koszulce przez cały czas przebiegu turnieju. Również w relacji po przeprowadzonym turnieju 
będzie widniał tylko ten numer jako uczestnika biorącego udział w tym turnieju oraz nie będzie 
Pani/Pan uprawniony do otrzymania dyplomu, pucharu lub nagrody. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 


