
 



Regulamin Sportowej Ligi Sołectw (SLS) Gminy Jordanów Śląski

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Organizatorem SLS jest Urząd Gminy w Jordanowie Śląskim. Terminy oraz lokalizacja rozgrywek
zostaną podane na stronie internetowej oraz fanpage gminy Jordanów Śląski. Organizator zastrzega
sobie zmianę terminów, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowane drużyny. W rozgrywkach
mogą uczestniczyć zespoły zaproszone przez organizatora (reprezentacje innych samorządów).

1.2 Dopuszcza się łączenie Sołectw przy zgłaszaniu drużyn (dotyczy to tylko miejscowości w poniższej
konfiguracji : Tomice-Winna Góra, Pożarzyce-Mleczna, Popowice-Biskupice, Karolin-Piotrówek).

1.3 Ze względu na wielkość sołectwa Jordanów Śląski, w tym przypadku istnieje możliwość zgłoszenia
2 drużyn do rozgrywek w każdej dyscyplinie. 

1.4 W lidze mogą uczestniczyć zawodnicy pełnoletni, którzy zostali zgłoszeni na karcie zgłoszenia do
SLS (załącznik nr 1) i wypełnili oświadczenie zawodnika (załącznik nr 2).  Dopuszcza się udział osób od
15 roku życia za zgodą rodziców. Zawodnik w momencie przystąpienia do rozgrywek oświadcza, że
zapoznał się z regulaminem. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad fair-play.

1.5  Osoba zgłaszająca  drużynę musi  być obecna na turnieju.  W przypadku jej  nieobecności  musi
wskazać  kapitana  drużyny,  który  będzie  odpowiedzialny  za  kontakt  z  organizatorem,  zapoznanie
uczestników z regulaminem oraz dopilnowanie jego przestrzegania. 

1.6 Wszyscy zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Sportowej Ligi Sołectw Gminy Jordanów Śląski
biorą w niej udział na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń do organizatora.

2. Rozgrywki 

2.1 Rozgrywki będą odbywały się w systemie ligowym (każda drużyna zagra z każdą). Klasyfikacja
prowadzona będzie osobno dla każdej dyscypliny. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3pkt, za remis
1pkt.  O  pierwszym  miejscu  w  lidze  decyduje  największa  liczba  zdobytych  punktów  w  danej
dyscyplinie, w przypadku takiej samej ilości punktów, mecz bezpośredni.

2.2 Rozgrywki mają charakter amatorski, dotyczy to również sędziów. 

2.3 Czas gry w piłce nożnej oraz ilość setów w siatkówce uzależniona będzie od ilości zgłoszonych
zespołów i ustalona wspólnie za zgodą organizatora przed rozgrywkami. 

2.4 Obowiązują przepisy PZPN oraz PZS z modyfikacjami dotyczącymi czasu gry i ilości setów. 

3. Nagrody:

3.1 Każda drużyna zostanie nagrodzona pucharem, od 1 do 3 miejsca oraz za udział.

3.2 Organizator nie przewiduje nagród indywidualnych.

4. Sprawy różne: 

4.1 W ramach integracji przewiduje się poczęstunek zorganizowany przez sołectwa (w miarę ich chęci
i możliwości)  koordynowany przez organizatora.



załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA DO SPORTOWEJ LIGI SOŁECTW GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
(wypełnić drukowanymi literami)

SOŁECTWO
OSOBA ZGŁASZAJĄCA
NR TEL. KONTAKTOWEGO

Zgłaszam poniższą listę osób do rozgrywek: 

SIATKÓWKA
Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

HALOWA PIŁKA NOŻNA
Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem Sportowej Ligi Sołectw Gminy Jordanów Śląski.

…………………………………………… …………………………………………
                  data podpis



załącznik nr 2

Oświadczenie zawodnika

Ja,  niżej  podpisany.................................................,   e-mail:  …………………………………………, niniejszym
oświadczam, że zapoznałem się ̨z treścią ̨regulaminu Sportowej Ligi Sołectw Gminy Jordanów Śląski
zamieszczonym na stronie www.jordanowslaski.pl     i w pełni akceptuję jego postanowienia.

Oświadczam, iż  biorę  udział  w rozgrywkach na własną odpowiedzialność,  a  stan mojego zdrowia
umożliwia mi bezpieczne uczestnictwo w zawodach sportowych i nie mam żadnych przeciwwskazań
zdrowotnych do wzięcia udziału w rozgrywkach Sportowej Ligi Sołectw.
Jednocześnie,  mając  świadomość  ryzyka  sportowego  oświadczam,  że  nie  będę ̨  dochodził  od
organizatora ligi żadnych roszczeń z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków w razie zaistnienia
zdarzeń losowych podczas trwania zawodów.

Klauzula informacyjna:
Na  podstawie  art.  13  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 ("RODO") w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze, Wójt Gminy
Jordanów Śląski informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski
jest Wójt Gminy Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski, nr tel. 71 39 11 580,
adres  e-mail:  ug@jordanowslaski.pl

Inspektorem  Ochrony  Danych  jest  Pan  Wojciech  Huczyński. 
W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Urzędzie Gminy są przetwarzane prawidłowo, można
zwrócić  się  do  wyznaczonego  Inspektora  Ochrony  Danych  poprzez  adres  e-mail:
wojciech@huczynski.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Gminy w interesie publicznym,
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, umów zawartych z kontrahentami oraz w niektórych
sytuacjach Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu określonym w jej
treści.
W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
-    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów  władzy  publicznej,  w  zakresie  i  w  celach,  które  wynikają  z  przepisów  powszechnie
obowiązującego prawa,
-    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Jordanów Śląski
przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Jordanów Śląski.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną, o której
mowa
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia  2011 r.  w sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz
instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
W przypadku Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
-    prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,



-    prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
-    prawo do usunięcia danych (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – art. 6 ust. 1
lit. a),
-    prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
-    prawo do przenoszenia danych,
-    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
-     prawo do  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  danych -  przy  czym cofnięcie  zgody  nie  będzie
wpływać  na zgodność  z  prawem przetwarzania,  którego  dokonano na podstawie  Państwa zgody
przed jej wycofaniem,
-     prawo do  wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego (Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych)  –  w
przypadku,  gdy  uważają  Państwo,  że  przetwarzamy  Państwa  dane  niezgodnie  z  prawem.
Przetwarzanie  Państwa  danych  osobowych  nie  będzie  podlegało  zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Podanie przez Państwo danych osobowych jest:
-      wymogiem  ustawowym  –  w  przypadkach  wynikających  z  określonych  regulacji  prawnych
stanowiących podstawę prawną przetwarzania danych,
-     warunkiem zawarcia umowy – w przypadkach tego wymagających, dobrowolne - w przypadkach,
w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych.

Oświadczam, iż zapoznałem się ̨z klauzulą informacyjną dotyczącą ̨przetwarzania danych osobowych.

……………………………………………………

Podpis zawodnika

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego:

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………, ur. ………………………
w  Sportowej  Lidze  Sołectw.  Jednocześnie  oświadczam,  iż  stan  zdrowia  ww.  dziecka  umożliwia
bezpieczne  uczestnictwo  w  zawodach  sportowych  i  nie  ma  ono  żadnych  przeciwwskazań
zdrowotnych  do  wzięcia  udziału  w  tych  rozgrywkach.  Oświadczam,  iż  zapoznałem się ̨ z  klauzulą
informacyjną dotyczącą ̨przetwarzania danych osobowych oraz regulaminem Sportowej Ligi Sołectw
Gminy Jordanów Śląski.

……………………………………………………                                                            ……………………………………………………

                   Podpis rodzica                                                                                                                                Podpis rodzica



KARTA ZGŁOSZENIA DO SPORTOWEJ LIGI SOŁECTW GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
(wypełnić drukowanymi literami)

SOŁECTWO
OSOBA ZGŁASZAJĄCA
NR TEL. KONTAKTOWEGO

Zgłaszam poniższą listę osób do rozgrywek: 

SIATKÓWKA
Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

HALOWA PIŁKA NOŻNA
Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem Sportowej Ligi Sołectw Gminy Jordanów Śląski.

…………………………………………… …………………………………………
                  data podpis
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