
 

REGULAMIN 

Świąteczny Turniej Mini Piłki Ręcznej  

SPORTFUTURE CUP 2022 

 

 
 
I. Organizator  

Organizatorem Świątecznego Turnieju Mini Piłki Ręcznej SPORTFUTURE CUP 2022 jest 

Stowarzyszenie Rozwoju Piłki Ręcznej SPORTFUTURE z siedzibą w Lubinie przy ul. Zwierzyckiego 29.  

II. Cel  

1. Promowanie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem 

popularyzacji piłki ręcznej.  

2. Integracja dzieci i młodzieży poprzez sport.  

3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym zagrażającym środowisku młodzieży.  

III. Miejsce, czas  

1. Turniej Piłki Ręcznej odbędzie się w dniu 10 grudnia 2022r. w hali sportowej przy Szkole 

Podstawowej nr 14 w Lubinie przy ul. Norwida 10. 

2. Początek pierwszej części turnieju zaplanowany jest na godz. 8.45 oraz drugiej części turnieju o 

godz. 16.00. 

3. Harmonogram czasowy turnieju: 

I część 

 8.45 – roczniki 2018 - 2017 

 10.15 – roczniki 2016 - 2015 

 11.30 – 14.30 – roczniki 2014 – 2013 

 15.00 – zakończenie turnieju 

II część 

 16.00 – najstarsze dziewczynki 

 19.00 – zakończenie turnieju 

 

5. Zawodnicy (drużyny) zgłaszają swoją obecność w biurze zawodów najpóźniej na 15 minut przed 

początkiem turnieju.  

 

 



 

IV. Zgłoszenia  

1. Turniej przeznaczony jest dla wszystkich uczestników zajęć Akademii Sportfuture. W najstarszej 

kategorii dzieci uczestniczą również zaproszone drużyny z innych akademii w drugiej części turnieju.  

2. Zgłoszeń dzieci Akademii Sportfuture dokonują rodzice poprzez system elektroniczny akademii. 

Zgłoszeń drużyn z innych akademii dokonują trenerzy poprzez wysłanie droga mailową listy 

uczestników wg formularza zgłoszeń. 

3. Termin zgłoszeń do udziału w turnieju upływa: 

- 11 listopada 2022r. o godz. 20.00 dla uczestników zajęć Akademii Sportfuture 

 - 15 listopada 2022r. o godz. 20.00. dla drużyn z innych akademii 

4. O zakwalifikowaniu się do turnieju decyduje pierwszeństwo zgłoszeń. 

V. Kategorie  

1. Górna granica wieku zgłoszonych zawodników to rocznik 2010.  

2. Rozgrywki i zabawy odbywają się maksymalnie w 4 kategoriach wiekowych.  

3. Podziału na kategorie wiekowe dokona organizator turnieju po zapoznaniu się z rozpiętością 

wiekową zgłoszonych zawodników.  

4. W grze uczestniczy drużyna w składzie 4-ro osobowym, w drugiej części turnieju drużyna składa się 

z max. 16 zawodniczek. 

5. Każda drużyna posiada opiekuna.  

6. Zachowania niesportowe, a w szczególności przejawy agresji wobec innych uczestników turnieju, w 

tym sędziów i organizatorów, mogą stanowić powód ukarania drużyny walkowerem lub 

wykluczeniem z rozgrywek.  

VI. Przepisy gry  

1. Czas gry i system rozgrywek uzależniony jest od liczby startujących drużyn.  

2. W pierwszej części turnieju obowiązują zasady gry w mini piłkę ręczną, w drugiej części 

przepisy piłki ręcznej ZPRP. 

Informacje dla najstarszych grup dzieci 

3. W turnieju mogą uczestniczyć dziewczęta  urodzone w roku 2010 i młodsze. 

4. Na boisku drużyny będą występować w składzie 7-osobowym. 

5. Drużyna może liczyć maksymalnie 16zawodniczek.  

6. Nie można używać środków klejących piłkę.  

7. Wykluczenie zawodnika trwać będzie 1 minutę.  



 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie imprezy. Uczestnicy 

winni być ubezpieczeni przez jednostki delegujące.  

9. Każdy zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie. 

VII. Nagrody  

1. Organizator zapewnia pamiątkowe medale dla każdego uczestnika.  

VIII. Postanowienia końcowe  

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu imprezy.  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wydłużenia terminu zgłoszeń.  

3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane przez organizatorów tylko na potrzeby organizacji 

turnieju i nie zostaną ujawnione osobom trzecim.  

4. W wyjątkowych sytuacjach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania turnieju bez 

podania przyczyny.  

5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.  

6. Organizatorzy nie pokrywają zwrotu kosztów podróży.  

7. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.  

8. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za posiadane mienie majątkowe.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów 

audiowizualnych zrealizowanych podczas Turnieju Mini Piłki Ręcznej 2021, a w szczególności zdjęć, 

materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach 

informacyjnych i promocyjnych.  

11. Hala sportowa dostosowana jest dla osób z niepełnosprawnościami, nie ma bariery wejścia, jest 

podjazd dla wózków i miejsc na widowni; 

12. Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej 

https://sportfuture.pl/turnieje/ lub pod numerem tel. 502 13 14 04. 

13. Organizator zawodów zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).  

 

 

 

 

 

 



 

IFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

 Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju Piłki Ręcznej 

SPORTFUTURE z siedzibą przy ul. prof. Józefa Zwierzyckiego 29, 59-300 Lubin, wpisane do 

rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 

0000785778, e-mail: biuro@sportfuture.pl, tel.: 505 22 38 48; 

 

 podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji e-mail lub rozmowie telefonicznej 

jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie; 

• przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione 

zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i 

Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie z 

treścią Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

• posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; 

• dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do załatwienia przedstawionego 

przez Ciebie zagadnienia 

• informujemy, iż Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom 

podmiotów : kancelarie księgowe, kancelarie prawne, firmy świadczące usługi informatyczne; 

• masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż 

przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia 

Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 


