
 
 
 
 
 
 
 
 

TURNIEJ BADMINTONA Z OKAZJI DNI SENIORA 2021 
 

REGULAMIN  
 
 

 
I. CEL IMPREZY  
Aktywizacja społeczności kutnowskich Seniorów poprzez zachęcenie ich do udziału w imprezach oraz życiu 

społecznym Miasta Kutno.  

Popularyzacja Badminton-a na terenie miasta Kutno.  

 

II. ORGANIZATOR:  
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie  

Imprezę organizacyjnie wspiera Miasto Kutno  

 

III. UCZESTNICY 

Osoby w wieku „60+” oraz wszyscy, którzy posiadają legitymacje emeryta 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE  
Zawody zostaną rozegrane w dniu 27.09.2021 o godz. 11.00  w Aquaparku Kutno ul. Kościuszki 54 

 

V. PROGRAM IMPREZY 

11:00 Zbiórka przy kortach squash 

11:05 Zgłoszenia i podział zawodników 

11:10 Wspólne pamiątkowe zdjęcie 

11:15 Rozpoczęcie  zawodów. 

 

VI. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia przyjmowane są w dniu zawodów. Decyduje kolejność zgłoszeń 

 

VII. Nagrody: 

Puchar za I miejsce. 

 

VIII. OPIEKA MEDYCZNA 

Przez cały czas prowadzenia Turnieju w obiekcie obecny będzie ratownik KPP 

 



IX. ZASADY 

Sposób rozegrania turnieju będzie uzależniony od ilości zgłoszeń (systemem grupowym lub pucharowym do dwóch 

porażek). Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów (do 11 pkt.). 

Przy parzystej ilości swoich punktów, zawodnik serwuje z prawej strony, przy nieparzystej, z lewej.  

Strona wygrywająca seta serwuje jako pierwsza w następnym secie.  

Zawodnicy powinni zmienić strony boiska: 

- po zakończeniu pierwszego seta;  

- na początku trzeciego seta (ewentualnie); 

Wymagana zmiana obuwia na sportowe z jasna podeszwą oraz stroju sportowego. Mile widziane jest posiadanie 

własnych rakietek. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. W trakcie imprezy obowiązują maseczki ochronne zasłaniające usta i nos, które można zdjąć na czas gry. 

2. Zabrania się wnoszenia przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik 

zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa 

w Turnieju, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.  

3. Na terenie rozgrywania zawodów obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu pod każdą postacią. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu 

w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów 

medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.  

5. Każdy uczestnik bierze udział w Turnieju na własną odpowiedzialność.  

6. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją 

Turnieju nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, szkody osobowe, rzeczowe 

i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Turnieju spowodowane przez uczestników imprezy. 

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody. 

7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym 

z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz 

innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Turnieju na potrzeby reklamowe, 

promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na 

wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także 

podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, 

wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych 

nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny,  strony internetowe na 

potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany 

do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym 

samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy 

i promocji Turnieju.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja 

Regulaminu należy do Organizatora.  

9. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.  

10. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie 

uznawany jako usprawiedliwienie). 

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie 

ul. Kościuszki 26 

99-300 Kutno 

info@mosir.kutno.pl 

  

mailto:info@mosir.kutno.pl


Klauzula informacyjna: 
1) Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Kutnie, ul. Kościuszki 26, 99-300 Kutno, tel. 0-24 355-22-24  

2) Inspektorem ochrony danych jest: inspektor ds. BHP i systemów informatycznych MOSiR w Kutnie, 

Inspektor ds. ochrony danych osobowych MOSiR w Kutnie. tel. 539-925-907, p.markiewicz.mosir@wp.pl  

3) Dane są zbierane w celu realizacji zadań i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (RODO 

2016/679 art.6b).  

4) Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.  

5) Dane będą przekazywane podmiotom, z którymi administrator ma podpisaną umowę  

o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.  

6) Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy i potrzebny do jej realizacji.  

7) Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu  

do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 

sprzeciwu do przetwarzania danych.  

8) Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

9) Podanie danych zawartych w formularzu jest dobrowolne wynikające  

z RODO 2016/679 art.6 p.1c. 

(art. 13 RODO 2016/679): 

 

 

MOSiR 2021 

 

 

 
 

                                                                                                        


