
 
 
 
 
 

 
 

 
XVI GRAND PRIX KUTNA AMATORÓW W TENISIE STOŁOWYM 

REGULAMIN 2022 ROK 
 

 

1.Cel: - Wyrabianie nawyku aktywnego uczestnictwa w różnych formach współzawodnictwa 

indywidualnego. - Popularyzacja tenisa stołowego na terenie miasta Kutno. - Wyłonienie zwycięzcy 

cyklu Grand Prix Kutna w tenisie stołowym  

2.Organizatorzy: - Urząd Miasta Kutno - MOSiR Kutno - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kutnie  

 

3.Terminy: -  Rozegrane zostanie sześć  turniejów eliminacyjnych oraz finał. 

Turniej  Nr 1 -19.02.2022godz.11.00,  

Turniej  Nr 2 - 19.03.2022 godz.14.00, 

Turniej  Nr 3 - 23.04.2022  godz.11.00. 

 

Pozostałe turnieje odbędą się: 

Turniej  Nr 4 – wrzesień 2022, 
Turniej  Nr 5 – październik 2022, 

Turniej  Nr 6 – listopad 2022, 

 

Turniej Finałowy – grudzień  2022. 

 

Dokładne terminy podane zostaną we wrześniu 2022 r. 

 

Zapisy w dniu turnieju, 30 minut przed rozpoczęciem w miejscu rozgrywek tj. w sali sportowej 

Szkoły Podstawowej Nr 6 Kutno ul. Łąkoszyńska 9. 

 

4.Uczestnicy: - W rozgrywkach nie mogą uczestniczyć zawodnicy występujący aktualnie w zawodach 

ligowych organizowanych przez PZTS lub związki regionalne.  

Amatorem jest osoba uprawiająca tenis stołowy hobbystycznie, bez względu na wiek, nie grająca w 

klubie zrzeszonym w związku tenisa stołowego, nie grająca w rozgrywkach PZTS. Amatorem może 

być były zawodnik, który w przeszłości uprawiał tenis stołowy wyczynowo, jednakże nie grający co 

najmniej od trzech lat w rozgrywkach PZTS oraz nieposiadający co najmniej od dwóch sezonów 

licencji zawodniczej (klubowej) 

- Uczestnicy muszą posiadać dokument stwierdzający tożsamość.  

- Uczestnicy startują tylko w swojej kategorii wiekowej.  

- Zawodniczki i zawodnicy pozostają w swoich kategoriach wiekowych do końca danego cyklu 

„Grand Prix”  

 

5. Kategorie wiekowe: -  

A)Dzieci młodsze (rocznik 2009 i młodsze) dziewczęta i chłopcy – 

B) Dzieci starsze (rocznik 2007 – 2008) dziewczęta i chłopcy – 

C)Szkoły Średnie dziewczęta i chłopcy  

 D)- Dorośli/ kobiety/ 

E)- Dorośli /mężczyźni do 35 lat / 

F)- Dorośli /mężczyźni powyżej 35 lat /  

 

6.Sposób przeprowadzenia zawodów: - Turnieje będą rozgrywane systemem w zależności od ilości 

zgłoszeń w poszczególnych kategoriach wiekowych. Po pierwszym turnieju rozstawieni będą czterej 



pierwsi zawodnicy w każdej kategorii wiekowej. Do turnieju finałowego kwalifikuje się pierwszych 

ośmiu zawodników/czek w każdej kategorii wiekowej. 

- Punktacja: I miejsce-50pkt., II -40, III -35, IV – 30, V – 25, VI – 20, VII – 18, VIII – 16, IX – 14, X 

– 12, pozostali uczestnicy po 10 punktów. - W zawodach finałowych punktacja jest podwójna np. 

1 miejsce -100pkt. 2 miejsce 80pkt. itp. - Wynik końcowy Grand Prix to suma wszystkich punktów 

turniejowych plus punkty finałowe.  

 

7.Nagrody: Statuetki lub puchary dla trzech pierwszych zawodników/zawodniczek startujących 

w każdej kategorii wiekowej po turnieju finałowym.  

 

8.Obowiązki zawodnika: - Ubezpieczenie we własnym zakresie, zawodnicy startują na własną 

odpowiedzialność. - Posiadanie własnego sprzętu do gry oraz stroju sportowego. 

 

9.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.  

 

10. 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.  

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.  

W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.  

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu 

nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie).  

 

 

Klauzula w przypadku zbierania danych od osoby której dotyczą 

(art. 13 RODO 2016/679): 

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: Paweł Markiewicz, 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 przetwarzane są na podstawie  wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych 

przez osobę, której dane dotyczą w jednym lub większej ilości celów (RODO 2016/679 art.6 

pkt.1a). 

4) Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora tj. Realizacji Cyklu Turniejów Grand Prix w Tenisie Stołowym. 

5) Dane osobowe uczestników oraz ich fotografie będą publikowane na stronie internetowej 

MOSiR w celach informacyjnych i promocyjnych. 

 

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

o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 

7) Dane będą przechowywane przez okres trwania Grand Prix w Tenisie Stołowym edycja 2022 i 

potrzebny do jej realizacji. 



8) 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. 

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

10) Podanie danych zawartych w formularzu jest dobrowolne wynikające z RODO 2016/679 art.6 

pkt.1a,b,c. Nie podanie danych może uniemożliwić uczestnictwo w Grand Prix w Tenisie 

Stołowym. 


