Cykl Turniejowy Kinder+Sport Tennis Trophy
- Regulamin O cyklu turniejowym Kinder+Sport Tennis Trophy 2019
Kinder+Sport to międzynarodowy program z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, jaki
firma Ferrero prowadzi obecnie w 30 krajach na całym świecie. Celem programu jest inspirowanie
najmłodszych oraz ich rodziny do dołączenia do kultury ruchu.
W ramach programu realizowany jest turniej tenisa ziemnego Kinder+Sport Tennis Trophy, który
łączy dzieci z 14 krajów w duchu dobrej zabawy i przyjaźni będącej najważniejszym trofeum!
Organizator cyklu turniejowego Kinder+Sport Tennis Trophy
Polski Związek Tenisowym z siedzibą w Warszawie adres: ul. Konduktorska 4/10, 00-775,
wpisanym do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000052213, posiadającym NIP: 52621-70-384, REGON: 000866484.

1. Terminy i miejsca
Turnieje w ramach cyklu rozegrane zostaną:
a) w Bytomiu w dniach 5-9 czerwca 2019 r. (KS Górnik Bytom)
• U10 – 05.-07.06.2019
• U12 – 05.-07.06.2019 (równolegle z kategorią U10)
• U11 – 06.-08.06.2019
b) w Sopocie w dniach 31 lipca – 4 sierpnia 2019 r. (Sopot Tenis Klub)
• U10 – 31.07-02.08.2019
• U11 – 01.-03.08.2019
• U12 – 02.-04.08.2019
2. Kryteria uczestnictwa i kategorie wiekowe
Turnieje rozgrywane są w formule otwartej, tj. mogą w nich wystąpić wszyscy chętni,
bez względu na posiadanie licencji PZT.
Udział w turnieju jest bezpłatny.
Każdy zawodnik może zgłosić chęć uczestnictwa wyłącznie w jednej z poniższych kategorii
wiekowych:
• U10 – roczniki 2009 i 2010
• U11 – rocznik 2008
• U12 – rocznik 2007
Organizator będzie gromadził i przetwarzał dane osobowe uczestników w celu organizacji
turniejów. Niezbędne zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, jak również
nieodpłatne utrwalanie i korzystanie z wizerunku lub wypowiedzi uczestników, stanowią
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. System rozgrywek
Turnieje będą rozgrywane w grach pojedynczych dziewcząt i chłopców, systemem
pucharowym (bez eliminacji).
Rozmiar drabinki:
• U10 – 32
• U11 – 24
• U12 – 24
W każdym z turniejów zostanie rozegrany turniej pocieszenia, w którym mogą wystąpić
zawodnicy, którzy przegrali w swoim pierwszym meczu.
W przypadku większej liczby zgłoszeń Organizator może podjąć decyzję o rozszerzeniu
drabinki.
4. Sędziowanie
Mecze sędziowane są przez samych zawodników. Obowiązuje zasada „fair play”.
5. Zgłoszenia i zasady selekcji
Zgłoszenia do turniejów odbywają się na dedykowanym formularzu dostępnym na stronie
Polskiego Związku Tenisowego (www.pzt.pl). Termin zgłoszeń: do 4 CZERWCA 2019 do
godziny 12:00 dla turnieju w Bytomiu; do 29.07 do godziny 12:00 dla turnieju w Sopocie.
Do turnieju zostaną zaakceptowani zawodnicy w liczbie określonej rozmiarem drabinki,
zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Pozostałe zgłoszone w terminie osoby zostaną umieszczone na
liście rezerwowej w porządku zgodnym z kolejnością zgłoszeń.
W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju zawodnika zaakceptowanego o chęć
uczestnictwa zostanie zapytany pierwszy w kolejności zawodnik na liście rezerwowej. Lista
akceptacyjna może się zmieniać do 1 dnia przed planowanym rozpoczęciem rozgrywek
w danej kategorii wiekowej do godz. 17:00
W przypadku wolnych miejsc powstałych w wyniku niepotwierdzenia udziału przez
zawodników znajdujących się na ostatniej liście akceptacyjnej do turnieju mogą zostać
zaakceptowani zweryfikowani zawodnicy znajdujący się na liście rezerwowej (zgodnie
z porządkiem na liście), a w dalszej kolejności zawodnicy niezgłoszeni w terminie, ale obecni
osobiście podczas weryfikacji (w kolejności wpisania się na listę).
6. Potwierdzenie udziału w turnieju (weryfikacja)
Każdy zawodnik zaakceptowany do turnieju (znajdujący się na ostatniej liście akceptacyjnej)
zobowiązany jest dokonać osobistego wpisu na liście uczestników w pierwszym dniu
zawodów. Termin i godzina weryfikacji dla każdej kategorii wiekowej zostaną podane
w komunikacie każdego turnieju.
Wpisu na liście uczestników mogą dokonać również zawodnicy znajdujący się na liście
rezerwowej oraz zawodnicy niezgłoszeni w terminie, ale obecni osobiście w trakcie
weryfikacji.
7. Zestawy Kinder+Sport dla uczestników
Każdy zawodnik zaakceptowany do turnieju, po dokonaniu osobistego wpisu na liście
uczestników w pierwszym dniu zawodów otrzyma zestaw Kinder+Sport składający się z:
- worka sportowego Kinder+Sport
- koszulki bawełnianej Turnieju

- bidonu na wodę Kinder+Sport
- ręcznika do twarzy Kinder+Sport
- dyplomu uczestnictwa w Turnieju
8. Losowanie
Losowanie każdego turnieju odbywa się publicznie, niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji.
W przypadku uczestnictwa w turnieju zawodników klasyfikowanych na obowiązującej w dniu
zawodów liście PZT, zawodników tych należy rozstawić zgodnie z zasadami określony w
Regulaminie Turniejowym PZT 2019.
9. Format rozgrywek
Mecze w turnieju głównym oraz turnieju pocieszenia rozgrywane w formule do dwóch
wygranych krótkich setów (do 4 gemów). Przy stanie 4-4 w gemach rozgrywany jest tie-break
(do 7 pkt.). Przy stanie 1-1 w setach rozgrywany jest match tie-break (do 10 pkt.).
W przypadku rozszerzenia drabinki lub opóźnień wynikających ze złych warunków
atmosferycznych Organizator ma prawo do skrócenia powyższej formuły rozgrywek oraz do
rozgrywania meczów na innej nawierzchni.
10. Piłki
Mecze w kategoriach U11 i U12 rozgrywane są 3 piłkami – oficjalną piłką PZT.
Mecze w kategorii U10 rozgrywane są 3 „zielonymi” piłkami.
11. Zasady klasyfikacji
Turnieje nie są punktowane do rankingu PZT.
W celu ustalenia kolejności zawodników w cyklu stosuje się następujące zasady:
a) za miejsca w turnieju głównym zawodnicy otrzymują punkty określone w przedstawionej
poniżej tabeli, zgodnie z następującymi zasadami:
• zawodnik przegrywający w pierwszym swoim meczu, za wyjątkiem przegranej
walkowerem, otrzymuje zawsze jeden (1) punkt;
• za zwycięstwo walkowerem w pierwszym swoim meczu zawodnik otrzymuje jeden
(1) punkt; zwycięstwo walkowerem w kolejnych rundach jest traktowane jak każde
inne;
• za przegraną walkowerem w pierwszym swoim meczu zawodnik nie otrzymuje
punktów.
Miejsce
Punktacja

1
64

2
48

3-4
36

5-8
24

9-16
18 (1)

17-32
1

b) o zwycięstwie decyduje suma zdobytych punktów w obu turniejach (Bytom i Sopot),
w danej kategorii wiekowej (U10, U11, lub U12);
c) w przypadku takiej samej liczby punktów zdobytych przez dwóch zawodników, jeżeli
w trakcie obu turniejów rozegrali między sobą jeden lub więcej meczów, o kolejności
decyduje (w meczach tych zawodników): bilans zwycięstw, bilans setów, bilans gemów;
d) w przypadku takiej samej liczby punktów zdobytych przez dwóch zawodników, jeżeli
zawodnicy nie rozegrali ze sobą meczu podczas tych turniejów, albo jeżeli kryterium
określone w pkt. c) nie pozwala na rozstrzygnięcie, albo gdy taką samą liczbę punktów
zdobyło więcej niż dwóch zawodników, o zwycięstwie decyduje kolejno:

•
•
•

wyższy stosunek setów wygranych do przegranych w obu turniejach;
wyższy stosunek gemów wygranych do przegranych w obu turniejach;
losowanie.

12. Nagrody
Dla zwycięzców (1 miejsce) w kategoriach U11 i U 12 zostanie zorganizowany i sfinansowany
przez Polski Związek Tenisowy wyjazd na Finałowy Turniej Kinder+Sport Tennis Trophy
2019, który odbędzie się w terminie 17-20.10.2019 w Monte-Carlo.
Jeśli Rodzice/ Opiekunowie prawni zwycięzcy nie potwierdzą udziału dziecka w wyjeździe do
1 października 2019 roku, to automatycznie jego miejsce będzie przekazane zawodnikowi,
który zajął II miejsce. Potwierdzenie udziału w wyjeździe powinno odbyć się drogą
elektroniczną przez wysłanie maila na adres: tenis10@pzt.pl
Zwycięzcy i finaliści w każdej kategorii wiekowej w turnieju Kinder+Sport Tennis Trophy
otrzymają:
•

I miejsce: puchar, plecak tenisowy, bluza sportowa, bandana tenisowa na głowę,
ręcznik sportowy

•

II miejsce: puchar, plecak tenisowy, bluza sportowa, bandana tenisowa na głowę,
ręcznik sportowy

•

III miejsce: puchar, plecak tenisowy, bluza sportowa, bandana tenisowa na głowę,
ręcznik sportowy

Natomiast w turnieju pocieszenia zwycięzcy otrzymają:
•

I miejsce: dyplom, bandana tenisowa na głowę, ręcznik sportowy

•

II miejsce: dyplom, bandana tenisowa na głowę, ręcznik sportowy

•

III miejsce: dyplom, bandana tenisowa na głowę, ręcznik sportowy

Załącznik nr 1

Nazwisko uczestnika

Imię i Nazwisko rodzica / opiekuna prawnego

Imię i
Miasto turnieju

E-mail



Ja niżej podpisany Rodzic/Opiekun prawny Dziecka wyrażam zgodę na jego udział w turnieju tenisowym
w ramach cyklu turniejowego Kinder+Sport Tennis Trophy 2019 oraz oświadczam, że nie ma żadnych
przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania przez Dziecko sportu i udziału w turniejach tenisowych.



Oświadczam, że znany mi jest regulamin cyklu turniejowego Kinder+Sport Tennis Trophy dostępny na
stronie https://pzt.pl/ i zobowiązuję się do przestrzegania jego przepisów.



Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i korespondencji drogą internetową (udostępniam w tym celu
identyfikujący mnie adres elektroniczny) zgodnie z Ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
_____________________________________
Data i podpis Rodzica / Opiekuna prawnego*



Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Tenisowy, moich i mojego dziecka danych
osobowych (obejmujących imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, klub) w celu
zapewnienia dziecku udziału w turnieju tenisowym w ramach cyklu turniejowego Kinder+Sport Tennis
Trophy 2019.

__________________________________

_____________________________________

Data i podpis Dziecka

Data i podpis Rodzica / Opiekuna prawnego*

Ja, niżej podpisana/y, w związku z udziałem moim / mojego dziecka* w turnieju „Kinder+Sport Tennis Trophy”
(„Turniej”), którego Organizatorem jest Polski Związek Tenisowy:


wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 81 ust. 1 zd. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na
nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie przez Polski Związek
Tenisowy oraz Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie mojego / mojego dziecka*
wizerunku, uwiecznionego przez lub na zlecenie Ferrero Polska Commercial sp. z o.o., na zdjęciach i
materiałach filmowych wykonanych w czasie Turnieju. Wyrażam zgodę, aby ww. wizerunek był
wykorzystywany w szczególności w Internecie (m.in. w mediach społecznościowych takich jak Facebook,
YouTube oraz Instagram), w telewizji komercyjnej i publicznej, radio, sieciach VoD, a także na innych
cyfrowych lub drukowanych materiałach reklamowych w celach promocyjnych i wizerunkowych
związanych z programem Kinder+Sport. W tożsamym zakresie wyrażam zgodę na
wykorzystanie nagrania mojego / mojego dziecka* głosu i łączenie takiego nagrania z innymi utworami.
Oświadczam, iż rezygnuję z autoryzacji zdjęć, filmów, nagrań i innych materiałów z moim / mojego
dziecka* wizerunkiem. Wyrażam także zgodę na podpisywanie materiałów imieniem, nazwiskiem i
miejscowością;



wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Tenisowy oraz Ferrero Polska Commercial
sp. z o.o, moich i mojego dziecka danych osobowych (obejmujących imię, nazwisko, miejsce
zamieszkania, głos oraz wizerunek) w celach promocyjnych w ww. zakresie.

_____________________________________
Data i podpis Rodzica / Opiekuna prawnego*

Załącznik nr 1
Klauzula informacyjna – Polski Związek Tenisowy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia 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 (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuję, że:
1. administratorem danych osobowych jest Polski Związek Tenisowy (dalej PZT) z siedzibą przy ul. Konduktorskiej
4 lok. 10, 00-775 Warszawa, adres mail – pzt@pzt.pl;
2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody w celu organizacji cyklu dwóch turniejów tenisowych,
które odbędą się w Bytomiu w dniach 05-09.06.2019r. oraz w Sopocie w dniach 31.07-04.08.2019r.
3. dane osobowe będą za Pani/Pana zgoda udostępniane Polskiemu Związkowi Tenisowemu z siedzibą przy
ul. Konduktorskiej 4 lok. 10, 00-775 Warszawa, który będzie ich administratorem w celu zapewnienia właściwej
organizacji obu turniejów;
4. odbiorcą danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy PZT w celu realizacji zadań edukacyjnych
i szkoleniowych, współzawodnictwa sportowego w kraju i zagranicą, organizacji zawodów sportowych oraz
pozostałych imprez organizowanych przez PZT, a także działalności marketingowej PZT;
5. dane osobowe w razie konieczności będą przekazywane do Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (02-952), ul. Wiertnicza 126;
6. dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat z uwagi na konieczność prawidłowego funkcjonowania
odpowiednich rejestrów, rankingów i wyników turniejów;
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści udostępnionych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania,
żądania usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PZT jest dobrowolne.
10. ma Pan/Pani prawo na cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie poprzez złożenie
pisemnego oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres rodo@pzt.pl spod adresu, którego
zgoda dotyczy;
11. dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji będzie odbywało się o kryteria wieku, płci, klubu oraz obszaru terytorialnego a
konsekwencją takiego przetwarzania będzie przypisanie zawodnika do odpowiedniej grupy zawodników
startujących w cyklu turniejowym Kinder+Sport Tennis Trophy.

Klauzula informacyjna - Ferrero
Administratorem danych osobowych, o których mowa w niniejszym dokumencie, jest Ferrero Polska Commercial sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), ul. Wiertnicza 126.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem:
iod.polska@ferrero.com.
Wskazane wyżej dane osobowe przetwarzane będą w celach promocyjnych Administratora na podstawie udzielonej
przez Państwa zgody – tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronnie danych).
Udzielona przez Państwa zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili wycofana. Konsekwencją nieudzielenia
lub wycofania zgody będzie brak możliwości przetwarzania Państwa danych osobowych, przy czym wycofanie zgody
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do moment wycofania zgody
Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników lub współpracowników
Administratora, w tym podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi rejestracji obrazu i dźwięku lub dostawców
usług IT. W ramach wskazanego wyżej celu Państwa dane osobowe mogą również zostać przekazane w formie
materiałów promocyjnych do innych podmiotów Grupy Ferrero oraz mediom (np. poprzez zamieszczenie w mediach
społecznościowych takich jak Facebook, Instagram lub YouTube).
Przysługuje Państwu prawo dostępu do ww. danych osobowych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Przysługuje Państwu również prawo do
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu realizacji powyższych uprawnień należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na podany wyżej adres.
Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
Dane zbierane w niniejszym oświadczeniu będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie Państwa
danych osobowych.

