
  

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
ŚWIĄTECZNY RODZINNY FESTIWAL TENISA STOŁOWEGO 

Nowy Dwór Mazowiecki, 19.12.2020 roku 
 
 

1. Organizator 
Organizatorem Festiwalu jest Polski Związek Tenisa Stołowego. 

 
2. Cel wydarzenia 

• Popularyzacja tenisa stołowego 
• Promocja i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży 

 
3. Termin i miejsce organizacji Festiwalu oraz jego formuła 

Świąteczny Festiwal Tenisa Stołowego odbędzie się 19.12.2020 roku, w godzinach 
8:30 - 17:00 w hali sportowej Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. 
Młodzieżowa 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki (wjazd od ul. Wiosennej) 

 
4. Warunki uczestnictwa w Rodzinnym Turnieju Tenisa Stołowego 

a. Do Turnieju ma prawo zgłosić się każdy zainteresowany, z wyłączeniem 
zawodników grających III i wyższej lidze męskiej lub II i wyższej lidze kobiet w 
sezonie 2020/2021, (z wyłączeniem zawodniczek kategorii skrzat, żak i młodzik) 
który wyrazi chęć uczestnictwa. 

b. Udział w Turnieju jest bezpłatny. 
c. Rywalizacja odbywać się będzie w dwóch kategoriach deblowych dziecko+opiekun w 

zależności od wieku dziecka oraz jednej singlowej OPEN (wyłącznie dla osób 
pełnoletnich), 
- skrzat/żak (urodzeni w roku 2010 i później)  + opiekun; 
- młodzik/kadet (urodzeni roku 2006 i później) + opiekun; 
- OPEN (wyłącznie osoby pełnoletnie); 

d. Przez opiekuna rozumiany jest rodzic lub prawny opiekun dziecka lub inna osoba 
pełnoletnia, pod której czasową opieką przebywa dziecko w czasie turnieju. 

e. Uczestnik turnieju może wystartować tylko w jednej kategorii deblowej, 
zdefiniowanej przez swój rok urodzenia lub w kategorii singlowej (wyłącznie 
osoby pełnoletnie). 

f. Warunkiem udziału w turnieju, jest złożenie uzupełnionego i podpisanego 
kwestionariusza sanitarnego w Biurze Zawodów. 

g. W zawodach mogą brać udział dzieci, młodzież oraz dorośli posiadający licencję 
PZTS lub bez 
licencji sportowych PZTS. 

 
5. System i zasady rozgrywek 

a. System rozgrywek uzależniony jest od liczby uczestników w poszczególnych 



  

kategoriach. Informacja o systemie rozgrywek podana zostanie przez Sędziego 
Głównego przed rozpoczęciem turnieju. 

b. Rozgrywany turniej nie jest imprezą rankingową i nie dotyczą go szczegółowe 
przepisy wynikające z Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2020/2021. 

c. Zawody zostaną rozegrane na co najmniej 10 stołach TIBHAR SMASH-28/R, 
piłeczkami TIBHAR. 

d. Dekoracje zwycięzców odbędą się bezpośrednio po zakończeniu rozgrywek w 
danych kategoriach. 

 
6. Zgłoszenia do Turnieju 

a. Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową do dnia 18.12.2020 r. do godz. 20:00   
na adres: zgloszenia@pzts.pl. 

b. W treści zgłoszenia należy podać: imiona, nazwiska oraz lata urodzenia 
zawodników oraz nazwę kategorii, do które dokonywana jest rejestracja. 

c. Zgłoszenia w dniu zawodów nie będą możliwe. 
d. Łączny limit uczestników wynosi 150 osób, w tym 64 osoby w turnieju OPEN. 
e. O udziale w turnieju, w przypadku większej liczby chętnych, decyduje kolejność 

zgłoszeń. 
 

7. Ramowy program zawodów 
08:30 – weryfikacja oświadczeń kategorii skrzat/żak + opiekun 

 09:00 – oficjalne otwarcie Festiwalu 
 09:15 – rozpoczęcie rozgrywek kategorii skrzat/żak + opiekun 
 11:15 – weryfikacja oświadczeń kategorii młodzik/kadet + opiekun 
 11:30 – dekoracja zwycięzców kategorii skrzat/żak + opiekun 
 11:45 – rozpoczęcie rozgrywek kategorii młodzik/kadet+ opiekun 
 13:45 – weryfikacja oświadczeń kategorii OPEN 
 14:00 – dekoracja zwycięzców kategorii młodzik/kadet + opiekun 
 14:15 – rozpoczęcie rozgrywek kategorii OPEN 
 17:45 – dekoracja zwycięzców kategorii OPEN 
 18:00 – oficjalne zakończenie Festiwalu 
 

8. Nagrody 
• Zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1, 2, 3-4 we wszystkich kategoriach 

otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe. 
• Wszyscy uczestnicy Świątecznego Rodzinnego Festiwalu Tenisa Stołowego 

otrzymają dyplomy uczestnictwa. 
 

9. Sędzia Główny 
Grzegorz BOR 

 
10. Dyrektor Zawodów 

Marcin FREJ 
Telefon: 604 197 591 
Email: marcin.frej@pzts.pl 
 
 

Turniej jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
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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. 
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