
Regulamin Turnieju koszykarskiego 3x3 kategorii dziewcząt U12 i U13  
organizowanego w ramach „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” 

 
 
1. ORGANIZATOR 
Organizatorem imprezy jest Centrum Kultury w Polkowicach oraz Miejski Klub Sportowy  
Polkowice. 
 
2. CELE 
a) wyłonienie najlepszego zespołu w koszykówce 3x3; 
b) charytatywna zbiórka na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
 
3. SCHEMAT ROZGRYWEK 
Zgłoszenie zespołu do Turnieju powinno zostać dokonane do dnia 20 stycznia 2023 roku do 
godz. 23:59 poprzez wysłanie zgłoszenia drużyny w formie elektronicznej na adres 
agnieszka.kuklinska@ckpolkowice.pl 
Turniej przewiduje maksymalnie 10 drużyn, które w drodze losowania zostaną podzielone na 
dwie grupy, w których zespoły będą rywalizować każdy z każdym. 
Finały Turnieju – zostaną rozegrane z udziałem 8 zespołów, w formie rozgrywek play-off. 
Pary zespołów do tej fazy zostaną stworzone wg schematu: 1 zespół z gr. I zagra z 4 
zespołem gr. II, 2 zespół z gr. I z 3 zespołem gr. II, 3 zespół z gr. I zagra z 2 zespołem gr. II oraz 
4 zespół gr. I zagra z 1 zespołem gr. II. 
Do półfinałów przechodzą cztery najlepsze drużyny. Do finałów dwie, a drużyny które nie 
zakwalifikowały się dalej rozegrają mecz o 3. miejsce. 
 
4. TERMINY I MIEJSCA ROZGRYWANIA LIGI 
Turniej zostanie rozegrany 29 stycznia 2023 roku w hali sportowej przy Szkole Podstawowej 
nr 4 w Polkowicach (ul. Hubala 4). Początek imprezy o godzinie 10:00. 
 
5. ZASADY UCZESTNICTWA I REJESTRACJI. LICENCJE. KWESTIE MARKETINGOWE 
a) w Turnieju mogą brać udział wyłącznie zawodniczki, które na dzień zawodów mają ważną 
licencję zawodnika oraz badania. 
b) zespół zgłoszony do Turnieju składa się z czterech zawodniczek.  
c) zawodniczki poprzez zgłoszenie do Turnieju wyrażają zgodę, na nieodpłatne upublicznianie 
i wykorzystywanie do celów marketingowych przez Organizatora lub jego partnerów zdjęć, 
wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych zawodnika w dowolnym 
formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie. 
Materiały te będą wykorzystywane przez osoby trzecie wyłącznie za zgodą Organizatora. 
 
6. PRZEPISY I ZASADY GRY 
a) mecze w ramach Turnieju rozgrywane będą w oparciu o aktualne przepisy do gry  
w koszykówkę FIBA 3x3. 
b) mecze będą rozgrywane piłkami ligi koszykówki 5x5. 
c) decyzje związane z przebiegiem gry wynikające z przepisów gry w koszykówkę 3x3 
podejmuje sędzia zawodów. Decyzje sędziów są ostateczne i nie podlegają procedurze 
odwoławczej. 



d) w sprawach nie objętych przepisami gry, decyzje podejmuje Organizator. Decyzje 
Organizatora są ostateczne. 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

a. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator; 
b. Inspektorem ochrony danych Organizatora jest Pan Jędrzej Bajer, tel. 533 80 70 40  

lub iod@odoplus.pl; 
c. Dane osobowe Uczestników Turnieju (imię i nazwisko, wiek, telefon) oraz wizerunek 

przetwarzane będą w ramach realizacji Turnieju. Publikacja materiałów informacyjnych  
z przebiegu konkursu odbędzie się na podstawie udzielonej zgody, którą w każdej chwili 
mogą Uczestnicy lub ich rodzice/ opiekunowie prawni odwołać; 

d. Odbiorcą danych osobowych będzie Centrum Kultury w Polkowicach przy ul. Skalników 
4, 59-100 Polkowice oraz Miejski Klub Sportowy Polkowice przy ul. Henryka 
Dąbrowskiego 1A, 59-100 Polkowice; 

e. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim; 
f. Dane osobowe będą przechowywane do 29 stycznia 2023; 
g. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści 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 (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

h. Uczestnik lub jego rodzic/opiekun prawny mają prawo wniesienia skargi do Placówki 
Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 
maja 2018 r.; 

i. Podanie przez Uczestnika konkursu danych osobowych jest warunkiem umownym. 
Uczestnik zobowiązany jest do ich podania a konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie wykluczenie z udziału w Turnieju. 

 

mailto:iod@odoplus.pl

