
Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka 
Uczniowski Klub Sportowy „MAGNUM” w Koźmicach Wielkich 

 
zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka na  

 
XXXV TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 

„ ŚLADAMI GRUBBY ” 
 

1. Termin i miejsce turnieju: 
• sobota, 29 lutego 2020 r. 

• hala sportowa przy Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte  
      w Koźmicach Wielkich, Koźmice Wielkie 605, 32 – 020 Wieliczka 

2. Organizatorzy: 
• Miasto i Gmina Wieliczka 

• UKS Magnum  
3. Zgłoszenia: 

• bezpośrednio,  do 30 min. przed rozpoczęciem każdej kategorii. 
4. Kategorie: 

• dziewczęta szkół podstawowych ur. w roku 2010 i młodsze; 

• chłopcy szkół podstawowych ur. w roku 2010 i młodszych; 

• dziewczęta szkół podstawowych ur. w roku 2007-2008-2009; 

• chłopcy szkół podstawowych ur. w roku 2007-2008-2009; 

• dziewczęta szkół podstawowych ur. w roku 2005-2006; 

• chłopcy szkół podstawowych ur. w roku 2005-2006; 

• kobiety ur. w roku 2004 i starsze; 

• mężczyźni ur. w roku 2004 i starsi. 
5. System:  

• turniej będzie rozgrywany na 10 stołach, do 3 wygranych setów  
/set do 11 pkt/, systemem do dwóch przegranych w tabeli. 

6. Nagrody: 
•  miejsca 1 – 3 : medale, nagrody rzeczowe, dyplomy.  

7. Harmonogram turnieju: 
• 9:00 – 9:50 rozgrzewka, losowanie; 

• 10:00 – rozpoczęcie kategorii 2010 i młodsi, 2007 – 2009, 2005 – 2006; 
• 12:15 – 12:50 rozgrzewka, losowanie; 
• 13:00 – rozpoczęcie kategorii 2004 i starsi. 

UWAGI: 
- uczestnicy Turnieju  przed rozpoczęciem rozgrywek,  winni okazać organizatorom dokument 

tożsamości /legitymacja, dowód osobisty itp./. 
- zawodnicy, nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w zawodach, 
- uczestników obowiązuje posiadanie stroju i obuwia sportowego, 
- zawodnicy występują w zawodach na własną odpowiedzialność, 
- ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie, 
- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione, skradzione podczas zawodów, 
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników w fotorelacji, 
- turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZTS. 
 

Informacje o Turnieju można uzyskać pod adresem mailowym jola.kaluza@op.pl 
oraz w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Komunikacji Społecznej UMiG Wieliczka,  
Tel: 12 263 11 32, e-mail: sport szkolny@wieliczka.eu 



 
Klauzula o ochronie danych osobowych 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679  z dnia          
27 kwietnia2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE(Dz.U.UE.L.2016.119.1): 
1) administratorem danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy Magnum; 
2) wizerunek uczestników może być przetwarzany wyłącznie na potrzeby promocji zawodów oraz 
umieszczony na portalach internetowych; 
3) administrator nie będzie przekazywał danych osobowych trzecim ani innym podmiotom; 
4) brak możliwości przetwarzania danych osobowych uczestnika zawodów przez organizatora 
uniemożliwia udział w turnieju. 

 
 
 

 
  
 
  
 
 


