
 
 

XXIV Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego  
im. Andrzeja Grubby 

XV Memoriał 
 
I CEL IMPREZY 

1. Uczczenie pamięci olimpijczyka, wybitnego sportowca, wielokrotnego reprezentanta i mistrza Polski, 
tenisisty Andrzeja Grubby. 

 

2. Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży miast i wsi naszego kraju w oparciu o wzór 
sportowca - Mistrza Andrzeja Grubby. 

 
II ORGANIZATOR 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim 
 
III TERMIN I MIEJSCE 
24-25 sierpnia 2019 r. 
Miejska Hala Sportowa im. Andrzeja Grubby w Starogardzie Gdańskim, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1. 

• godz. 8.00 - 8.45 - zgłoszenia 
• godz. 9.00 - odprawa techniczna i losowanie gier wg zgłoszeń pisemnych w biurze turnieju z 

udziałem sędziów i organizatora 
• godz. 10:00 – rozpoczęcie gier 

 
 
IV  ZGŁOSZENIA 

• pisemne i telefoniczne do piątku 23 sierpnia do godz. 15.00 
pod nr tel. 533 236 148, lub e-mail imprezy@osir.com.pl 

• oraz osobiście w dniu zawodów w godz. od 8.00 do 8.45 przed losowaniem gier. 
 
Więcej informacji tel. 606 349 753 oraz www.osir.com.pl. 
 
V  WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego: 
  

• kategorie młodzieżowe – 20 zł 
• kategorie seniorskie – 25 zł 

 
Opłata startowa na konto Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim 
95 8340 0001 2002 3010 6817 0001 oraz w dniu zawodów. 

2. Przy WERYFIKACJI w dniu zawodów zawodnik jest zobowiązany okazać legitymację studencką, 
uczniowską lub dowód tożsamości w przypadku osób dorosłych oraz potwierdzenie wpłaty opłaty 
startowej. Ponadto zawodnik podaje ILOŚĆ PUNKTÓW zdobytych w rankingu (niezbędne                                   
do rozstawienia). 

 
3. Każdy zawodnik musi posiadać strój sportowy ze zmiennym obuwiem sportowym. 

 
4. W ramach wpisowego dla każdego zawodnika pakiet startowy (posiłek, koszulka, baton 

energetyczny) 
 
 
 
 
 



 
VI  SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 
 

• I dzień –  sobota - 24 sierpnia: skrzaty, żacy, młodzicy, kadeci, juniorzy, młodzieżowcy 
• II dzień –  niedziela 25 sierpnia: seniorzy, weterani, amatorzy. 

 
1. Zgodnie z przepisami PZTS oraz niniejszym regulaminem. 

 
2. Kategorie: 

 
• Skrzat - wiek do 9 lat, roczniki do 2010, 
• Żak - wiek 10 – 11 lat, roczniki 2009 – 2008, 
• Młodzik – wiek 12 – 13 lat - roczniki 2007 – 2006, 
• Kadet – wiek 14 – 15 lat - roczniki 2005 i 2004 rok, 
• Junior – wiek 16 – 18 lat -  roczniki 2003 - 2001 rok, 
• Młodzieżowiec – 19 – 21 lat - roczniki 2000 – 1998 rok, 
• Seniorzy - roczniki 1997 rok i starsi, 
• Weterani - 1979 rok i starsi, (którzy ukończyli 40 rok życia), posiadający licencje 
• Amatorzy - nigdy nie zrzeszeni w PZTS*, 
*amatorzy, czyli nie byli nigdy na listach zawodników drużyn PZTS (Polski Związek Tenisa Stołowego) 

 
3. Zawodnik może wziąć udział tylko w jednej kategorii wiekowej w danym dniu. 
4. System rozgrywek zostanie ustalony na podstawie ilości zgłoszonych zawodników. 

 
VII  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
 

1. W kategoriach wiekowych za zajęcie I do III miejsca puchary oraz nagrody rzeczowe. 
2. Nagrody finansowe w kategorii seniorów: 

 
MĘŻCZYŹNI 
1 miejsce 1000 zł, 
2 miejsce 600 zł, 
3 miejsce 400 zł , 
 
KOBIETY 
1 miejsce 1000 zł, 
 2 miejsce 600 zł, 
 3 miejsce 400 zł 
 

3. Nagrody specjalne: dla najmłodszych zawodników (dziewczynka i chłopiec) 
4. Nagroda dla największego talentu sportowego (dziewczynka i chłopiec) 
5. Nagroda wyróżnienia dla zawodniczki i zawodnika z regionu Kociewia. 

6. Nagrody do losowania wśród wszystkich uczestników na zakończeniu rozgrywek w każdym dniu 
imprezy. 

 
VIII  POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINOWE 

1. Organizator zabezpiecza szatnie tylko na potrzeby przebrania i kąpieli (dysponujemy ośmioma 
szatniami). 

2. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu. 
3. Organizator nie odpowiada za wszelkiego rodzaju urazy powstałe podczas imprezy. 
4. Organizator zabezpiecza opiekę medyczną podczas imprezy. 
5. Uczestnicy imprezy przyjeżdżają na własny koszt. 

 
 
 



IX  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
 

1. Administratorem danych osobowych uczestników imprezy zawartych w formularzach zgłoszeniowych, dokumentacji 

przebiegu imprezy oraz w materiałach audiowizualnych z przebiegu imprezy  stanie się Organizator, tj. Ośrodek Sportu i 

Rekreacji - siedziba: 83-200 Starogard Gdański, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1. 
2. Celem przetwarzania tych danych będzie ich wykorzystanie: 

• w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia zawodów sportowych, zgodnie   z przepisami prawa dotyczącymi 

organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym ustawy o sporcie  oraz ustawy o kulturze fizycznej, 

• zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych polegającym na wykorzystaniu danych uczestników                    

do ich obsługi logistycznej i administracyjnej, stworzeniem warunków do zapewnienia pomocy medycznej,                                            

jak też wykorzystaniu danych uczestników do nawiązania z nimi kontaktu w sprawach dotyczących organizacji i przebiegu 

imprezy. 

 
3. Dane osobowe uczestników mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym w organizacji zawodów,                                         

w tym ich obsługi administracyjnej, informatycznej, logistycznej, zapewnienia bezpieczeństwa itp. Do tych danych mogą               

też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne. Wykaz 

podmiotów tej kategorii dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim, 

dostępnej pod adresem http://osir.com.pl, w zakładce „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH”. 
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim, jako administrator danych osobowych, przechowywał będzie dane 

związane z organizacją, przebiegiem i obsługą administracyjną zawodów, w tym dane osobowe  ich uczestników, przez okres 

5 lat, w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia. W odniesieniu  do przechowywania danych wobec których Ośrodek 

dysponuje zgodą osoby na przetwarzanie danych  w określonym celu przechowywanie zakończy się z chwilą wpływu do OSiR 

w Starogardzie Gdańskim informacji o wycofaniu przedmiotowej zgody, względnie po upływie 5 lat od momentu 

nieaktywności osoby w kontaktach   z naszym Ośrodkiem, w tym nieuczestniczenia w zawodach organizowanych przez OSiR. 
5. Dane przetwarzane dla potrzeb określonych w ust. 3 pkt. 1-4 OSiR w Starogardzie Gdańskim przechowywał będzie do 

momentu otrzymania sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, względnie po upływie 5 lat od momentu 

nieaktywności osoby w kontaktach z naszym Ośrodkiem. 

 

6. Deklarowany okres przechowywania nie dotyczy danych osób, które dobrowolnie wyraziły zgodę Organizatorowi na: 

• przetwarzanie danych w celach związanych z powiadamianiem ich o organizowanych w przyszłości imprezach sportowych i 

warunkach uczestnictwa; 

• publikację ich wizerunków w formie fotografii, jak też materiału wizyjnego nagranego przez Organizatora,    w tym informacji 

o osiągniętych przeze nich wynikach sportowych na stronie internetowej Organizatora; 

• publikację informacji o osiągniętych przeze nich wynikach sportowych w materiałach i wydawnictwach firmowanych przez 

OSiR w Starogardzie Gdańskim. 

 
7. Zgoda uczestnika na przetwarzanie dotyczących go danych może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonywał na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

 
8. Podmioty będące współorganizatorami nie mogą przetwarzać danych osobowych uczestników w celach innych niż 

bezpośrednio związane z organizacją i obsługą imprezy, chyba że współorganizator dysponował będzie indywidualną, 

dobrowolną zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych w innym celu. 

 
9. Każdemu uczestnikowi imprezy przysługują uprawnienia: 

• dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii, 
• sprostowania (poprawiania) danych, 
• usunięcia danych, 
• do ograniczenia przetwarzania danych, 
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
• przenoszenia danych, 
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

 
10. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, przy czym ich podanie Organizatorowi jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału 

wimprezie zawodach. 

 



 
 
 

 


