REGULAMIN GDAŃSK ROUNDNET OPEN 2021
W RAMACH ROUNDNET POLAND TOUR 2021
TERMIN I MIEJSCE
3-4 lipca 2021, Plaża Jelitkowo, wejście 63
ORGANIZATOR
Klub Sportowy Cool Sports
ul. Pawła Gdańca 4a/50
80-336 Gdańsk
NIP: 584-278-46-77
REGON: 383312582
E-mail: ks.coolsports@gmail.com
PARTNERZY
Firma Piotr Przybyła, występująca pod marką COOL EVENTS
Fundacja Kamienica 1
Stowarzyszenie Roundnet Poland
Bar Piach i Woda
REGULAMIN
1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Gdańsk Roundnet Open 2021
(zwanego dalej turniejem).
2. Zgłoszenia do udziału w turnieju odbywają się online za pośrednictwem formularza:
https://www.cognitoforms.com/CoolEvents1/GdańskRoundnetOpen2021
3. Termin zgłoszeń upływa 30.06.2021.
4. W turnieju udział mogą brać dwuosobowe drużyny w kategoriach Otwartej, Kobiet
oraz Par Mieszanych.
5. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w
turniej. Zgodę należy dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnieju.
6. Udział w turnieju jest odpłatny i wynosi 80zł od drużyny, termin uiszczania opłaty
startowej w formie elektronicznej upływa 30.06.2021.
7. Po dniu 30.06.2021 uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
8. Limit drużyn to 24 w sobotę, łącznie dla kategorii Otwartej i Kobiet oraz 24 w niedzielę
dla Par Mieszanych.
9. Ramowy plan turnieju opublikowany będzie pod adresem: https://www.facebook.com/
events/183061093760946/
10. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wskazówek i poleceń obsługi turnieju.
11. W przypadku zauważenia przez osoby korzystające ze sprzętu uszkodzenia
przyrządów udostępnionych podczas turnieju, prosimy o zgłoszenie tej
okoliczności obsłudze.
12. Ze względów epidemicznych uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do
obecnie obowiązujących obostrzeń na terenie turnieju.
13. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną w zawodach nie może uczestniczyć
osoba, której stan zdrowia powoduje lub może powodować ryzyko wpływu na
zdrowie lub bezpieczeństwo Organizatora i innych Uczestników (w
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szczególności osoba, u której występują lub u osoby z jego bliskiego otoczenia
objawy COVID-19 lub podejrzenie zarażeniem wirusem SARS-CoV-2, osoba
mająca gorączkę, kaszel, katar). Uczestnikiem nie może być osoba, która
przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
Zgodnie z rozporządzeniem Miasta Gdańsk, na plaży obowiązuje zakaz palenia oraz
spożywania alkoholu. Alkohol może być spożywany natomiast w pobliskim
Barze Piach i Woda, który jest partnerem turnieju.
Organizator informuje, iż podczas Wydarzeniu będzie wykonywana dokumentacja
zdjęciowa i/lub filmowa wydarzenia. Udział w Wydarzeniu wymaga wyrażenia
zgody na utrwalanie wizerunku zawodnika podczas Wydarzenia w postaci zdjęć
i wideo oraz (i) jego wielokrotnego wykorzystania oraz (ii) rozpowszechniania dla
nieograniczonego kręgu odbiorców w Internecie dla celów informacji i promocji
wydarzenia, Roundnet Poland Tour, Organizatora oraz Partnerów: Fundacja
Kamienica 1 z siedzibą w Szczecinie, STOWARZYSZENIE ROUNDNET
POLAND, firmy Piotr Przybyła działającej pod marką COOL EVENTS.
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za skutki nierespektowania regulaminu,
instrukcji lub poleceń obsługi turnieju.
Turniej ma charakter sportowo-rekreacyjny, uczestnicy przyjmują do wiadomości, że
udział w turnieju wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko
urazów fizycznych i kontuzji. Ryzyko z tym związane ponoszą uczestnicy.
Organizator zastrzega możliwość zmiany daty lub miejsca przeprowadzenia
Wydarzenia, o czym obowiązany jest powiadomić uczestników nie później niż
na dzień przed Wydarzeniem. Powiadomienie zostanie wysłane na adres email
lub numer telefonu podany przy rejestracji. Zmiana daty lub miejsca nie stanowi
zmiany Regulaminu.
Organizator ma prawo odwołania Wydarzenia bez podania przyczyn. W takim
przypadku Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty rejestracyjnej.
Zmiany Regulaminu wymagają publikacji na stronie i obowiązują od dnia publikacji.
Osoby, które zarejestrowały swój udział w wydarzeniu przed zmianą regulaminu
zostaną powiadomione o zmianie poprzez wysłanie informacji o zmianie
regulaminu na adres email podany przy rejestracji w takim wypadku zmiana
obowiązuje z dniem ich wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
W związku z wejściem w życie 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 ochronie
danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy Cool Sports z siedzibą w
Gdańsku (80- 336) przy ulicy Pawła Gdańca 4a/50, e-mail:
ks.coolsports@gmial.com. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za
pomocą poczty elektronicznej lub przesyłając korespondencję na adres Klubu.
2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi
skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
3. Dane osobowe zbierane są w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów oraz
zapewnienia bezpieczeństwa.
5. Państwa dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. Mają Państwo prawo
do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie za pośrednictwem kontaktu
z Administratorem. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z
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prawem, w okresie przed wycofaniem zgody, ani na przetwarzanie Państwa
danych na indywidualnym profilu portalu www.cognitoforms.com.
6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na mocy
przepisów prawa oraz współpracujące z nami firmy i organizacje, które w ramach
realizacji umów pomagają nam w funkcjonowaniu klubu oraz przy organizacji
turnieju.

3

