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XXVI Igrzyska Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami, TARGÓWEK 2022 

„ZWYCIĘSTWO JEST W TOBIE” 
 

 Turniej piłki nożnej 
Wszystkie Stowarzyszenia, które będą zainteresowane zgłoszeniem swoich drużyn prosimy o zapoznanie się z regulaminem 
turnieju. 
Regulamin turnieju piłki nożnej 
1) Proponujemy podział na grupy wiekowe: 

a) grupa 1 – chłopcy w wieku od 12 do 14 lat 
b) grupa 2 – chłopcy w wieku od 15 do 17 lat 
c) grupa 3 - chłopcy w wieku od 18 lat do open 

2) Zawodników należy zgłosić do turnieju na „Karcie zgłoszenia drużyny” wraz z ważnym zaświadczeniem lekarskim do dnia 
27.05.2022 r. do Biura Zawodów  OSiR Targówek  03-397 Warszawa, ul. Łabiszyńska 20a, pokój nr 1, tel. 22 4638432 lub 
22  4638433. W przypadku braku opinii lekarza należy złożyć oświadczenie o stanie zdrowia (załącznik do karty 
uczestnika)*. 

3) Proponujemy w każdej kategorii wiekowej dwa warianty systemu rozgrywania turnieju: 
a) system rozgrywek grupowych (mecze w grupach, a od półfinałów system pucharowy) 
b) system pucharowy (od razu system przegrywający odpada) 

4) Drużyny grają w składzie bramkarz plus czterech zawodników w polu, drużyny mogą być mieszane (chłopcy i dziewczęta) 
i mogą mieć dwóch zawodników rezerwowych 

5) Drużyny grają w jednolitych strojach. 
6) Zawodnicy grają tylko i wyłącznie w obuwiu sportowym (korki wkręty dla bezpieczeństwa uczestników wykluczamy). 
7) Proponowany czas gry 2x5 minut. 
8) Mecz sędziuje jeden lub dwóch sędziów 
9) Jeśli w meczu rozgrywanym systemem pucharowym padnie wynik nierozstrzygnięty (remis) sędzia zarządza serię rzutów 

karnych. 
10) Za złe zachowanie lub grę nie fair play sędzia ma prawo usunąć zawodnika z boiska na karę 2 minut lub całego meczu. 
11) Gramy według zasad i przepisów obowiązujących w regulaminie piłki nożnej. 
12) Ochrona danych osobowych 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Targówek, z siedzibą w Warszawie, 03-397 przy ul. Łabiszyńskiej 20, 
osir@osirtargowek.waw.pl, reprezentowany przez Dyrektora, który jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe 
uczestników Igrzysk wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy.  
Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich uzupełnienia, uaktualnienia 
sprostowania lub usuwania.   
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże udział w Igrzyskach bez ich podania nie jest możliwy.  
Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
możliwy jest kontakt z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: 
ochrona.danych@osirtargowek.waw.pl bądź korespondencyjnie na adres wskazany powyżej. 
Jeżeli uczestnik bądź inna osoba przekazująca nam swoje dane uzna, że są one przetwarzane  
z naruszeniem prawa, może wnieść skargę do organu nadzorczego. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 
wynikiem profilowania. 
Dane osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej staranności, przy zastosowaniu wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Dane nie są przekazywane 
do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych i są chronione przed nieuprawnionym dostępem. Wydarzenia 
organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji.  
Zdjęcia, które w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią 
rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www OSiR Targówek lub przekazywane mediom.  
Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora danych, a zwłaszcza osób 
nagrodzonych w turniejach i zawodach, w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły, 
nazwy klubu mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazane mediom za zgodą 
opiekunów prawnych wyróżnianych uczestników.  Zgoda może być wycofana w każdym momencie. 

13) We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydować będzie Organizator. 
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KARTA  ZGŁOSZENIA  DRUŻYNY 
DO  TURNIEJU  PIŁKI  NOŻNEJ  

 
…………………………………………………………………………. 

Nazwa Stowarzyszenia  
 

………………………………………………….. 
Nazwa drużyny 

                                                                                                           ……………………… 
Kategoria wiekowa 

 
 

Lp. imię i nazwisko zawodnika 

1 

KAPITAN DRUŻYNY : 

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

ZAWODNIK REZERWOWY: 

7 

ZAWODNIK REZERWOWY: 

 
*Zaświadczenie od lekarza 

W przypadku braku opinii lekarza należy złożyć oświadczenie o stanie zdrowia  
(załącznik do karty uczestnika). 


