
REGULAMIN RODZINNEGO TURNIEJU FORUM KOSZALIN 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Organizatorem Rodzinnego Turnieju Curlingowego Forum Koszalin jest Studio MB, 

ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz 

2. Udział w turnieju jest bezpłatny. 

3. Miejscem rozgrywek jest Strefa Curlingu mieszcząca się w budynku Forum 

Koszalin, ul. Paderewskiego 1, 75-736 Koszalin . 

4. Turniej odbędzie się w terminach: 11-12 oraz 18-19 grudnia 2021 w godzinach 

16:00-20:00. 

5. Turniej ma charakter drużynowy. 

6. Każda drużyna w turnieju składa się z 3 zawodników, w tym jedna osoba 

pełnoletnia (biorąca odpowiedzialność za niepełnoletnich członków drużyny). 

7. Każda drużyna wyznacza zawodnika – kapitana, który jest jej jedynym 

reprezentantem. Osoba ta musi być pełnoletnia. 

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

9. Zawodnicy mogą rozgrywać turniej wyłącznie kamieniami dostępnymi w Strefie 

Curlingu. 

10. Uczestnicy powinni zgłosić swoją obecność na 15 minut przed rozpoczęciem 

zawodów w celu przeprowadzenia losowania toru. 

11. Podczas trwania turnieju w Strefie Curlingu mogą przebywać tylko uczestnicy. 

12. W przypadku awarii lub innych zdarzeń losowych organizator wyznacza inne tory 

do gry. 

13. Wszelkiego rodzaju awarie techniczne zgłaszane są obsłudze Strefy Curlingu, 

która dokona wszelkich starań w celu ich usunięcia. 

14. Jakiekolwiek ingerowanie w punktację lub też niesportowe zachowanie może 

grozić dyskwalifikacją zawodnika. 

15. Każdy z uczestników przystępujący do rozgrywek akceptuje ww. regulamin i 

zobowiązany jest do jego przestrzegania. 

16. W sprawach ogólnych obowiązuje Regulamin Strefy Curlingu. 

II. ZASADY ROZGRYWEK: 

1. W turnieju bierze udział maksymalnie 16 trzyosobowych drużyn. 

2. Turniej przebiega w systemie pucharowym. 

3. Jedna rozgrywka składa się z 6 rund. 

4. W turnieju obowiązuje system punktowy oparty na zasadach przedstawionych w 

„Zasadach gry” dostępnych przy każdym torze. 

5. Godzina pierwszej rozgrywki wyznaczana jest przez przedstawiciela organizatora 

w momencie rejestracji drużyny. 

6. Do kolejnego etapu przechodzi zwycięska drużyna. 

7. Rozgrywki  poszczególnych etapów odbywają się w godzinach 16:00-20:00 

8. Turniej odbywa się na dwóch wyznaczonych torach. Trzeci tor - rozgrzewkowy 

dostępny jest dla zawodników oczekujących na swoją rundę. 

9. W przypadku nierozstrzygnięcia rozgrywki w 6 rundach rozgrywana jest dogrywka.  

10. W każdym endzie jeden gracz ma do dyspozycji jedno pchnięcie kamieniem. 

11. Kwestie sporne zawodów rozstrzyga organizator. 



12. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad konkursu Organizator zastrzega 

sobie prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i 

warunków zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami współżycia 

społecznego. W przypadku stwierdzenia popełnienia oszustwa lub zachowania 

sprzecznego z zasadami współżycia społecznego przez Uczestnika Konkursu 

Organizator ma prawo unieważnić wyniki i zdyskwalifikować danego Uczestnika. 

III. NAGRODY: 

 

1. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdym turnieju przyznawane są nagrody: 

a. I miejsce: Tablet; 

b. II miejsce: Głośnik bezprzewodowy; 

c. III miejsce: Gra zręcznościowa Curling Stołowy. 

 

2. Dla wszystkich uczestników przewidziane są nagrody gwarantowane: 

Pamiątkowe medale. 

3. Wręczenie nagród głównych będzie miało miejsce bezpośrednio po zakończeniu 

zawodów w każdym dniu trwania turnieju. Nagrody gwarantowane będą 

wręczane na koniec ostatniego meczu danej drużyny. 

4. Za przyznanie i wydanie nagród odpowiedzialny jest Organizator.  

IV. ZAPISY 

1. Aby wziąć udział w Turnieju należy dokonać poprawnej rejestracji poprzez 

formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu) w Strefie Curlingu w Forum 

Koszalin, odpowiednio dla: 

a. pierwszego turnieju w dniach od 1.12 do 11.12.2021, 

b. drugiego turnieju w dniach od 1.12 do 12.12.2021, 

c. trzeciego turnieju w dniach od 1.12 do 18.12.2021, 

d. czwartego turnieju w dniach od 1.12 do 19.12.2021, 

nie później niż na godzinę przed rozpoczęciem turnieju. 

2. O przyjęciu do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. W turnieju może wziąć udział 

maksymalnie 16 drużyn. 

3. Rejestracja uczestników będzie odbywała się na podstawie formularza z 

załącznika nr 1.  

4. Aby dokonać poprawnej rejestracji należy podać dane: Nazwa drużyny, imiona 

zawodników, imię i nazwisko, imię wyznaczonego kapitana, telefon kontaktowy 

do kapitana drużyny, termin wybranego turnieju oraz wybraną godzinę pierwszej 

rozgrywki.   

5. Rejestracja uczestników będzie weryfikowana telefonicznie na dzień przed 

turniejem. Drużyna, której rejestracja nie zostanie potwierdzona traci możliwość 

wzięcia udziału w turnieju. Na jej miejsce zarejestrowana zostaje drużyna z listy 

rezerwowej. 

 

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 Studio MB, ul. Gdańska 27, 

85-005 Bydgoszcz. 

2. W Studio MB wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować pod adresem e-mail: biuro@studiomb.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia 

Rodzinnego Turnieju Curlingowego Forum Koszalin w dniach: 4-5, 10-12 oraz 17-19 

grudnia 2021 w godzinach 16:00-19:00  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 biuro@studiomb.pl. Przed 

realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli Panią/Pana zidentyfikować. 

6. 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. 

Załącznik nr 1 

RODZINNY TURNIEJ CURLINGU FORUM KOSZALIN 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Nazwa drużyny  

Imiona zawodników 

1. 

 

2. 

 

3. 

Kapitan drużyny  

Telefon kontaktowy  

Termin turnieju  

mailto:biuro@studiomb.pl


Godzina I rozgrywki  

 

Oświadczam, że: 

• zapoznałem/-am się z Regulaminem Rodzinnego Turnieju Curlingu Forum 

Koszalin oraz Regulaminem Strefy Curlingu i akceptuję zawarte w nim 

postanowienia, 

• nie istnieją żadne przeciwwskazania (w szczególności zdrowotne) do 

uczestnictwa w zawodach, 

• zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzanych przez 

organizatora danych osobowych,  

• wyrażam  zgodę  na  rozpowszechnianie wizerunku mojej drużyny przez  

organizatora w dowolnie wybrany przez niego sposób, miejscu i formie, 

• biorę udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko, tym samym 

zwalniając organizatora od wszelkiej odpowiedzialności za szkody na mojej 

osobie, 

• wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny ze strony Organizatora w celu 

potwierdzenia uczestnictwa w Rodzinnym Turnieju Curlingu. 

 

 

data podpis 

…………………………………………………… …………………………………………………… 

 

 


