
Amatorski Turniej Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn na Orliku” dla Dzieci i Młodzieży  
pod Patronatem Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski 

 
 I. Cel: 
- Popularyzacja piłki nożnej wśród dziewcząt i chłopców. 
- Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.  
 
II. Termin i miejsce: 
30.04.2022 r., godz. 15.00; boisko Orlik 2012 w Sokołowie Młp. ul. Sportowa 6 Sokołów Młp. 
 
III. Zgłoszenia: 
Zgłoszenia przyjmowane są u Animatorów na Orliku. 
 
IV. Zasady uczestnictwa: 
W rozgrywkach mogą brad udział wyłącznie amatorskie drużyny niezrzeszone składające się                          
z dziewcząt i chłopców urodzonych 1 stycznia 2006 roku i osób młodszych. 
 
V. Podstawowe przepisy: 
- boisko ze sztuczną nawierzchnią trawiastą,  
- obuwie miękkie zgodnie z regulaminem Orlika, 
- na boisku: 6 zawodników + bramkarz, 
- czas gry: 2x12 minut z 3 minutową przerwą, 
- piłka nr 4 lub 5, 
- gra bez zmian (ten sam skład do zakooczenia Turnieju),  
- gra bez spalonego, 
- wyrzut z autu: rękoma, 
- kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty / żółta kartka / lub 3 

minut w zależności od stopnia, 
-  system gry, ewentualny podział na kategorie do ustalenia, w zależności od ilości drużyn.  
 
VI. Nagrody i wyróżnienia: 
Za zajęcie I-III miejsca – okolicznościowy dyplom oraz puchar z grawerką. Przewidziane statuetki dla 
najlepszych zawodników oraz słodkie nagrody niespodzianki. 
 
VII. Postanowienia koocowe: 
- Sędzią głównym jest Animator z ostatecznym prawem do interpretacji regulaminu. 
- Sędzia główny może powoład doraźnie sędziów pomocniczych.  
- Organizatorem Turnieju jest MGOKSiR w Sokołowie Młp. 
- Wsparcia udziela Rada Rodziców Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. 
- Patronat medialny sprawuje czasopismo społeczno-kulturalne Kurier Sokołowski. 
- Odpowiedzialnośd za ubezpieczenie zawodników ponosi opiekun zgłaszający drużynę. 
- Opiekun drużyny oświadcza, ze stan zdrowia zawodników pozwala na udział w Turnieju oraz udział 
w rozgrywkach odbywa się na własną odpowiedzialnośd. 
- Administratorem danych osobowych jest MGOKSiR z siedzibą w Sokołowie Małopolskim. Dane 
osobowe zawodników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia zawodów, wyłonienia 
zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz celach promocyjnych Turnieju. 
Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi                                    
w rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–
88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000                
z późn. zm.), innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z regulaminem Turnieju. 



Przetwarzanie danych, o których mowa w związku z udziałem w Turnieju obejmuje także publikację 
imienia i nazwiska zawodnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób,                 
w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie materiał z zawodów. Podanie danych osobowych 
oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich 
przetwarzanie uniemożliwia udział  w Turnieju. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo 
wypełnionego formularza zgłoszeniowego zawodnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie 
podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do zawodnika informacji np.: drogą 
e-mail, sms, list zwykły dot. Turnieju, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, 
zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 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 
(OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 
innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z regulaminem Turnieju. Uczestnikowi 
przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobid w dowolnym momencie kierując 
korespondencję na adres Organizatora. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych 
oraz ich poprawiania. Zawodnikom przysługują prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, 
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie 
danych, w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie, wniesienia skargi Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. 
- W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 
termin Turnieju. 
  

ZGŁOSZENIE 

do Amatorskiego Turnieju Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn na Orliku” dla Dzieci i Młodzieży  

pod Patronatem Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski 

Sokołów Młp.,  30 kwietnia 2022 r. 

l.p. 
Nazwisko i imię 

zawodnika/zawodniczki 
Data 

urodzenia 

Miejsce 

zamieszkania Uwagi 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 
   

OPIEKUN 

 Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Turnieju.  

...................................................................... 

 (podpis opiekuna/trenera drużyny)        


