
 MISTRZOSTWA MAZOWSZA W PING PONGU  

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 

1. CEL TURNIEJU 

 Wyłonienie czwórki najlepszych zawodników, którzy zakwalifikują się do grupy finałowej Mistrzostw 

Polski 2018 

 Popularyzacja ping ponga jako alternatywnego rodzaju tenisa stołowego 

 Upowszechnianie aktywnego trybu życia jako formy spędzania wolnego czasu 

 

2. TERMIN 

 Data: 07.10.2018 

 Potwierdzenie obecności: do godziny 9:30 

 Rozpoczęcie zawodów:  o godzinie 10:00 

 

3. MIEJSCE 

 Hala sportowa Klubu Sportowego „Spójnia” przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 2 w Warszawie 

 

4. UCZESTNICTWO 

 Kategoria: OPEN 

 W turnieju mogą wziąć udział amatorzy oraz zawodniczki i zawodnicy biorący udział w rozgrywkach 

ligowych tenisa stołowego - bez ograniczeń 

 Nie ma podziału zawodników na kategorie ze względu na wiek czy płeć 

 

5. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia są przyjmowane w dniu turnieju, pomiędzy godziną 9:00 a 9:30, przy stoliku sędziowskim. 

 Wpisowe: dorośli – 25 zł, dzieci i młodzież do 15 roku życia oraz seniorzy powyżej 65 roku życia – 15 zł 

 

6. SYSTEM ROZGRYWEK 

   

Zagramy systemem „do dwóch porażek”, z późniejszą grą o miejsca. Zawodnik, który poniesie jedną porażkę,  

może zająć w turnieju maksymalnie trzecie miejsce. 

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji systemu rozgrywek, ze względu na liczbę uczestników bądź 

inne, nieprzewidziane w regulaminie okoliczności. 

7. NAGRODY 

Zawodniczki i zawodnicy miejsc   1 – 4 otrzymują puchary, medale i nagrody rzeczowe. 
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8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 Zawody rozgrywane są zgodnie z regulaminem World Championship of Pong Pong 

 Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należeć będzie do sędziego głównego turnieju oraz 

przedstawiciela organizatorów 

 Uczestnicy zobowiązani do podpisania oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na uczestnictwo w 

zawodach. W przypadku zawodników niepełnoletnich zgodę wyraża opiekun prawny. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki zaistniałe podczas turnieju. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, czy na Sali podczas trwania 

turnieju 

 Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny 

 Ostateczna interpretacja regulaminu zawodów i inne sprawy organizacyjne rozstrzygane są przez 

organizatorów turnieju 

 

9. KONTAKT 

 

 Matek Kozłowski – tel.: 606-240-422 

 Olga Polakowska -  tel.: 604-704-731 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Warszawa, dnia …………………………. 

 
Oświadczenie 

/dotyczy uczestnika pełnoletniego/ 
 

Ja (imię i nazwisko) ……………………………………………………. rok urodzenia …………..…… wyrażam zgodę na udział w 
turnieju „Mistrzostwa Mazowsza w Ping Pongu”, który odbędzie się w dniu 07 października 2018 r., w hali 
klubu sportowego „Spójnia” przy ulicy  Wybrzeże Gdyńskie 2 w Warszawie. 

 
Oświadczam, że: 
1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów turnieju „Mistrzostwa Mazowsza 

w         Ping Pongu” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1182 ze zm.) w zakresie wynikającym z przeprowadzenia Turnieju oraz związanych z nim działań organizacyjno - 
promocyjnych Organizatora w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie i w przepisach prawa. 

2) Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju Ping Ponga w Polsce 
z   siedzibą w Warszawie. 

3)  Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
4) Stan mojego zdrowia jest dobry i brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania przeze mnie ćwiczeń 

ruchowych. 
5)  Akceptuję treść Regulamin uczestnictwa w imprezie turnieju: Mistrzostwa Mazowsza w Ping Pongu. 
6) Wyrażam zgodę - nieograniczoną w czasie, nieodpłatną - na wykorzystanie mojego wizerunku poprzez utrwalanie 

m.in. w formie zdjęć, obrazu, rysunków, filmu, rozpowszechnianie w drodze publikowania zdjęć, rysunków i filmów z 
utrwalonym wizerunkiem na stronach internetowych Organizatora, w mediach społecznościowych, lokalnej prasie, 
radio i TV, oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych w celu prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych 
Organizatora dotyczących turnieju  oraz działalności Organizatora. 

 
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
        ………………………………………….. 

                                                                                                     /czytelny podpis/                                                                          
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Warszawa, dnia …………………………. 

Oświadczenie 
/dotyczy uczestnika niepełnoletniego/ 

 
 

Niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka (imię i nazwisko) …………………………..................................................... rok 

urodzenia …………..…… w turnieju „Mistrzostwa Mazowsza w Ping Pongu”, który odbędzie się w dniu 07 
października 2018 r., w hali klubu sportowego „Spójnia” przy ulicy  Wybrzeże Gdyńskie 2 w Warszawie. 

Oświadczam, że: 
1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dziecka przez Organizatorów turnieju „Mistrzostwa 

Mazowsza w         Ping Pongu” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w zakresie wynikającym z przeprowadzenia Turnieju oraz związanych z nim działań 
organizacyjno - promocyjnych Organizatora w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie i w przepisach 
prawa. 

2) Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju Ping Ponga w Polsce 
z   siedzibą w Warszawie. 

3)  Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
4) Stan mojego zdrowia mojego dziecka jest dobry i brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania przez 

dziecko ćwiczeń ruchowych. 
5)  Akceptuję treść Regulamin uczestnictwa w imprezie turnieju: Mistrzostwa Mazowsza w Ping Pongu. 
6) Wyrażam zgodę - nieograniczoną w czasie, nieodpłatną - na wykorzystanie mojego wizerunku dziecka poprzez 

utrwalanie m.in. w formie zdjęć, obrazu, rysunków, filmu, rozpowszechnianie w drodze publikowania zdjęć, 
rysunków i filmów z utrwalonym wizerunkiem na stronach internetowych Organizatora, w mediach 
społecznościowych, lokalnej prasie, radio i TV, oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych w celu prowadzenia 
działań informacyjno – promocyjnych Organizatora dotyczących turnieju  oraz działalności Organizatora. 

 
 
                                                                             Czytelne  imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                                                                  
 
                                                                             …………………………………………………………………………………… 
                                                                                                /podpis rodzica /opiekuna/ 

 


