
 

 

 

„Do mistrzostwa z PSE” 

Gorzów Wielkopolski, 24 listopada 2018 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 

1. Organizatorzy: 

Polski Związek Tenisa Stołowego. 
 

2. Cel: 

- Popularyzacja tenisa stołowego, 
- Promocja i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 
 

3. Termin i miejsce przeprowadzenia: 

24 listopada 2018, ul. Czereśniowa 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski. 
 

4. Uczestnictwo: 

a. Rywalizacja odbywać się będzie w czterech kategoriach wiekowych (start możliwy tylko 
w jednej) w podziale na dziewczęta i chłopców: 
- skrzat, 
- żak, 
- młodzik, 
- kadet. 

b. Wymagane są aktualne badanie lekarskie lub zgoda rodziców z oświadczeniem o braku 
przeciwwskazań do uprawiania sportu oraz dokument stwierdzający tożsamość. 

c. W zawodach mogą brać udział posiadający licencję okresową PZTS lub bez licencji. 
 

5. System rozgrywek: 

System rozgrywek uzależniony jest od liczby uczestników w poszczególnych 
kategoriach. Każdy uczestnik rozegra minimum dwie gry. 
Zawody zostaną rozegrane na 10 stołach Tajfun, piłeczkami Tibhar. 
 

6. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia należy przesyłać przez e-mail do 21.11.2018 godz. 19:00 na adres: 
wr@pzts.pl, podając nazwisko, imię, rok urodzenia oraz przynależność klubową. 
Zgłoszenia są również możliwe w dniu zawodów, w godzinach 8:30-9:30 (w biurze 
zawodów na hali). Nie ma limitów ilościowych dla uczestników. Wszystkie zgłoszone 
osoby wezmą udział w turnieju. 
 



 

 

7. Ramowy program zawodów: 

08:30-09:30 zapisy 
08:30-10:00 rozgrzewka na stołach turniejowych 
10:30 ceremonia powitania 
10:30-15:00 gry turniejowe 
12:00-16:00 posiłki 
 
09:00-12:00 warsztaty dla dzieci 
 
Dekoracje odbędą się po zakończonych grach w poszczególnych kategoriach. 
 

8. Nagrody: 

Zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1, 2, 3-4 otrzymają puchary. Wszyscy 
uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom. Poza turniejem będą organizowane również 
konkursy, w których będzie można wygrać różne nagrody. 
 

9. Wyżywienie: 

Każdy uczestnik otrzyma darmowy ciepły posiłek wraz z napojem. 
 

10. Warsztaty: 

Podczas zawodów, w godzinach 9:00-12:00 odbędą się warsztaty dla dzieci – nauka 
różnych zagrań serwisowych. Warsztaty poprowadzi trener PZTS. 
 

11. Dyrektor Zawodów:  

Jakub BAGIŃSKI  
Telefon: 607 120 991 
Email: jakub.baginski@pzts.pl 
 

 
Turniej jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

  



 

 

Informacja o RODO 

 

Administratorem Twoich danych osobowych, które przekazałeś w celu zgłoszenia do udziału 
w Turnieju jest Polski Związek Tenisa Stołowego z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 300,  
02-618 Warszawa.  

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz 
skontaktować się z PZTS w wybranej przez siebie formie tj.: 

na adres email: pzts@pzts.pl 

lub w tradycyjnej formie papierowej na adres: Polski Związek Tenisa Stołowego ul. Puławska 
300, 02-618 Warszawa 

Dane osobowe, które przekazałeś PZTS będzie przetwarzał w celu związanym z udziałem  
w rozgrywkach sportowych.  

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jeżeli z jakichkolwiek powodów 
nie będziesz chciał ich przekazać, PZTS nie będzie w stanie spełnić swoich obowiązków,  
tj. zapewnić udział w rozgrywkach sportowych. 

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane do własnego użytku PZTS. Odbiorcami danych 
mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, prawną, księgową lub organizacyjną 
PZTS, w tym podmioty zajmujące się organizacją i transmisją zawodów i meczów, Polski 
Związek Tenisa Stołowego (PZTS), Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, organy sprawujące 
nadzór nad PZTS oraz Okręgowym Związkiem Tenisa Stołowego, Międzynarodowa  
i Europejska Federacja Tenisa Stołowego (ITTF, ETTU), a także partnerzy i sponsorzy PZTS  
i Okręgowego Związku Tenisa Stołowego a także zakład ubezpieczeń, z którym została zawarta 
stosowna umowa ubezpieczenia. Twoje dane osobowe mogą być również udostępnione 
instytucjom i organom państwowym, które są do tego upoważnione na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa.  

Z uwagi na zakres działalności prowadzonej przez PZTS, a także cel przekazania, Twoje dane 
osobowe mogą także zostać udostępnione publicznie m.in. w formie wyników z zawodów oraz 
meczów ligowych, opisów zawodów i meczów, statystyk, list kadr lub innych komunikatów,  
w tym także związanych z karami nakładanymi przez PZTS i organy dyscyplinarne. Twoje dane 
nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, 
które mogą być podnoszone przez PZTS lub przeciwko PZTS, o ile nie istnieją przepisy 
szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane. Twoje dane osobowe 
mogą być przechowywane przez dłuższy okres także z uwagi na cele archiwizacyjne  
i dokumentacyjne realizowane przez PZTS lub Okręgowy Związek Tenisa Stołowego.  

W każdym czasie masz prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
oraz prawo do przenoszenia danych. Masz również prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 

 


