REGULAMIN XXI TURNIEJU TENISA
O PUCHAR DZIEKANA OIRP W WARSZAWIE

1. Organizatorem Turnieju Tenisa o Puchar Dziekana OIRP w Warszawie („Turniej”) jest Okręgowa Izba
Radców Prawnych w Warszawie.
2. W Turnieju mogą brać udział radcy prawni i aplikanci radcowscy oraz osoby wykonujące inny zawód
prawniczy zaufania publicznego z terenu całej Polski, a także zaproszeni przez Organizatora goście, jeżeli
nie byli notowani w rankingu Polskiego Związku Tenisowego oraz czołowej „50″ rankingu PZT do lat 18
w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających Turniej.
3. Turniej rozgrywany jest w dniach 12–13 czerwca 2021 roku w godzinach 10:00–20:00 na kortach
Klubu Warszawianka, w Warszawie, przy ul. Merliniego 9, dolne korty, wejście od ul. Piaseczyńskiej.
4. Turniej rozgrywany jest w następujących kategoriach:
A) Gra pojedyncza:
I.

Panowie OPEN (urodzeni w roku 1986 i później),

II.

Panowie 36–49 lat (urodzeni w latach 1972–1985)

III.

Panowie 50 lat + (urodzeni w roku 1971 i wcześniej),

IV.

Panie OPEN,

B) Gra podwójna:
V. Panowie 75 lat + (łączny wiek obu graczy),
VI. Mixt OPEN.
5. W kategoriach I–IV ustala się limit do 24 zawodników w każdej kategorii. Jeden zawodnik może
uczestniczyć tylko w jednej kategorii gry pojedynczej oraz w jednej kategorii gry podwójnej.
6. Organizator zastrzega możliwość ustalenia innego podziału uczestników na kategorie w przypadku,
gdy po ustaleniu listy uczestników zgłoszonych do Turnieju okaże się, iż występują znaczne dysproporcje
w liczbie zawodników zgłoszonych do poszczególnych kategorii.

7. Zgłoszenia do Turnieju przyjmowane są do 10 czerwca 2021 roku, wyłącznie za pośrednictwem
formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Izby warszawskiej. Zgłoszenia do gier
podwójnych przyjmowane są wyłącznie pisemnie poprzez wpis na liście wyłożonej przez Organizatora
w dniu 12 czerwca 2021 roku, do godziny 14:00.
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przybycia na miejsce Zawodów w dniu 12 czerwca 2021 roku, na
godzinę 9:30, celem wniesienia wpisowego oraz złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.
Losowanie odbywa się w tym dniu, o godzinie 9:45.
8. Uczestnicy wnoszą opłatę – wpisowe w wysokości 60 złotych oraz składają oświadczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w Turnieju.
9. Mecze rozgrywane są systemem pucharowym, do wygrania dwóch setów, rozpoczynając od stanu 2:2
w każdym secie. Finały rozgrywane są do 2 wygranych pełnych setów. Organizator może postanowić
o skróceniu meczów, w szczególności w przypadku złych warunków atmosferycznych lub wydłużeniu
meczów, w przypadku małej liczby uczestników.
10. Organizator może postanowić o rozgrywaniu Turnieju w systemie mieszanym, grupowopucharowym.
11. Rozstawienie zawodników w Turnieju odbywa się na podstawie miejsc zajmowanych w turniejach
tenisowych organizowanych przez OIRP w Warszawie w latach ubiegłych, ewentualnie posiłkowo
w innych turniejach organizowanych przez samorządy radców prawnych i adwokatów.
12. O godzinie rozgrywania pierwszego meczu uczestnicy zostaną poinformowani po dokonaniu
losowania, w „grafiku meczów” przygotowanym przez Organizatora i wywieszonym na tablicy.
O godzinach rozpoczęcia kolejnych meczów Organizator będzie informował sukcesywnie, uzupełniając
„grafik meczów”.
13. Uczestników obowiązuje punktualna obecność o wyznaczonej godzinie gry. 15 minutowe spóźnienie
liczone od chwili zwolnienia kortu (nie wcześniej jednak niż 15 minut po wyznaczonym terminem)
oznacza walkower. Rozgrzewka przed każdym meczem trwa do 10 minut.
14. Spotkania sędziowane są przez zawodników między sobą. Dopuszczalne jest także sędziowanie,
w miarę możliwości organizacyjnych przez osobę trzecią wyznaczoną przez przedstawiciela Organizatora
lub upoważnioną przez niego osobę w przypadku, gdy jeden z zawodników poprosi o wyznaczenie
sędziego.
15. We wszystkich kwestiach spornych, których nie rozstrzyga niniejszy Regulamin, upoważnionym do
wydawania decyzji jest przedstawiciel Organizatora lub upoważniona przez niego osoba.

16. Zawodnicy biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia
ubezpieczenia zawodników. Wskazane jest przeprowadzenie badań lekarskich przed Turniejem.
Turniej odbywa się według zasad ustalonych przez Organizatora w odrębnym komunikacie, zgodnie z
aktualnymi zarządzeniami i zaleceniami sanitarnymi związanymi ze stanem zagrożenia epidemicznego w
obliczu epidemii SARS-CoV-2.
17. Turniejem kieruje Dyrektor Turnieju r. pr. Tomasz Nawrot (tel. 501 134 753).
18. Sprawami organizacyjnymi oraz przyjmowaniem uwag i weryfikacją zgłoszeń zajmuje się biuro OIRP
w Warszawie (e-mail: integracja@oirpwarszawa.pl, tel. 22 862 41 69 (-71) wew. 137).

Klauzula informacyjna RODO - Informacja o przetwarzaniu danych
Turniej Tenisa informacja o przetwarzaniu danych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych tzw. RODO) informujemy, że:
1.
Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych (dalej „OIRP” lub
„administrator”) z siedzibą w Warszawie ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014Warszawa.
2.
Z administratorem można się kontaktować za pośrednictwem
oirp@oirpwarszawa.pl lub kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

adresu

e-mail:

3.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@oirpwarszawa.pl lub listownie, na adres siedziby administratora.
4.

Cele i podstawy prawne przetwarzania:
1)
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. zgody na przetwarzanie danych
osobowych w związku ze składanymi oświadczeniami o stanie zdrowia. Oświadczenie zostanie
pozyskane w dniu rozpoczęcia Turnieju Tenisa. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
2)
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów
administratora, w szczególności w celu zgłoszenia/rejestracji uczestników, informowania,

promowania i opracowania relacji z organizowanych wydarzeń (w tym z wykorzystaniem
wizerunku), prowadzenia bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa informacji, oraz
ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami;
5.
Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie uzależniony od celu i podstawy
prawnej ich przetwarzania, dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres
przedawnienia roszczeń. Dane zawarte w oświadczeniach o stanie zdrowia będą przetwarzane przez
okres 1 miesiąca od czasu zakończenia Turnieju Tenisa.
6.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
zgłoszenia/rejestracji uczestniczenia w wydarzeniu.

jednak

niezbędne

do

dokonania

7.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla OIRP usługi oraz
podwykonawcy administratora danych (podmioty przetwarzające), w celu i zakresie niezbędnym do
realizacji poleceń administratora na podstawie umów oraz organy i podmioty określone w przepisach
prawa. Dane zwycięzców w poszczególnych kategoriach (imię, nazwisko, miejscowość, zawód) oraz
zdjęcia będą udostępnione nieograniczonemu kręgowi odbiorów. W przypadku stwierdzenia zakażenia
lub zagrożenia zakażeniem wirusem Sars-cov-2 uczestnika lub personelu dane mogą być udostępniane
wyłącznie państwowym służbom sanitarnym.
8.
OIRP w Warszawie co do zasady nie przekazuje danych osobowych do państw spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, gdy takie przekazanie okaże się niezbędne (np. na
żądanie osoby, której dane dotyczą) OIRP w Warszawie zastosuje wszelkie dostępne prawnie środki
ochrony (np. przewidziane w art. 46 RODO) w celu zabezpieczenia takiego przekazania danych.
9.
Administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania
automatycznych decyzji (w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w
podobny sposób mających na Panią/Pana istotny wpływ.
10.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania w granicach określonych w przepisach prawa oraz wynikającymi z art. 15-22
RODO.
11.
Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych jest
niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

