
Regulamin Ogólny X Turnieju Sportowego Społeczności Akademickiej  
 

1. Celem zorganizowania Turnieju jest integracja Społeczności Akademickiej UMB. 
2. Organizatorami Turnieju są: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Klub Uczelniany AZS, Samorząd 

Studentów.  
3. Turniej rozegrany zostanie w terminie 18-21 listopada 2019 roku na Hali UMB przy ul. 

Wołodyjowskiego 1 w Białymstoku. 

 Turniej zostanie rozegrany w dyscyplinach: futsalu (piłce nożnej halowej), koszykówce i siatkówce.  

 Szczegółowe harmonogramy zostaną podane po zakończeniu rejestracji uczestników.  

 Turniej przeznaczony jest dla pracowników, współpracowników, studentów, absolwentów i gości 
Uczelni. W składzie drużyny liczba zawodników profesjonalnych lub grających w sportowych 
sekcjach studenckich nie może być większa niż 2 osoby a liczba gości nie więcej niż 1 osoba.  

4. Zespoły futsalu grają w składach pięcioosobowych, czterech graczy w polu + bramkarz. Zgłoszona 
drużyna wraz z graczami rezerwowymi może liczyć od 5 do 8 osób. 

5. Zespoły siatkarskie grają w składach sześcioosobowych. Zgłoszona drużyna wraz z graczami 
rezerwowymi może liczyć od 6 do 8 osób. W składzie drużyny mile widziane kobiety.  

6. Zespoły koszykówki grają w składach pięcioosobowych. Zgłoszona drużyna wraz z graczami 
rezerwowymi może liczyć od 5 do 8 osób. 

7. Każdy zawodnik biorący udział w Turnieju musi mieć przy sobie dokument potwierdzający 
tożsamość zawodnika. 

8. Każdy zgłoszony zawodnik potwierdza pisemnie, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do 
uczestnictwa w Turnieju i zapoznał się z regulaminem ogólnym Turnieju  i regulaminami 
szczegółowymi poszczególnych konkurencji, w których bierze udział oraz wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją turnieju. Oświadczenie stanowi załącznik 
nr 1 do Regulaminu. 

9. Stroje i obuwie sportowe uczestnicy zapewniają we własnym zakresie. 
10. Zgłoszenia do Turnieju (dokonuje Kapitan) należy dokonać elektronicznie w terminie do 12 listopada 

2019 roku. Dopuszcza się skrócenie czasu rejestracji, w przypadku wypełnienia limitu drużyn 
biorących w Turnieju.  

11. Ustala się liczbę drużyn w Turnieju: 

 futsal do 8 

 siatkówka do 8 

 koszykówka do 8. 

 Dopuszcza się rezygnację z przeprowadzenia rozgrywek w danej dyscyplinie w przypadku 
zgłoszenia za małej liczby drużyn.  

12. Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, zmianę liczby drużyn lub uczestników w poszczególnych 
konkurencjach, zmianę regulaminów szczegółowych konkurencji oraz terminarza rozgrywek. 

13. O kwalifikacji do udziału w Turnieju decyduje kolejność wypełnionych prawidłowo zgłoszeń. 
14. Zawodnik w konkurencjach zespołowych w danej dyscyplinie może występować tylko w jednej 

drużynie. 
15. Organizator zapewni ubezpieczenie uczestników w zakresie NNW. 
16. Każda drużyna przed rozpoczęciem rozgrywek doręczy podpisane oświadczenia, o których mowa w 

pkt. 7 Regulaminu. 
17. Przewiduje się następujące nagrody w każdej z dyscyplin: 

 I miejsce: Puchar drużynowy 

 II miejsce: Puchar drużynowy 

 III miejsce: Puchar drużynowy. 
Członkowie zwycięskich drużyn otrzymają medale. 
18. Regulamin Turnieju oraz zgłoszenie, wraz z aktualnymi informacjami o przebiegu rozgrywek 

dostępne będą na stronie internetowej organizatora www.umb.edu.pl.  

 
 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Ogólnego X Turnieju Sportowego  
Społeczności Akademickiej UMB 

 
 

Oświadczam, że: 

mój stan zdrowia pozwala mi na udział w X Turnieju Sportowym Społeczności 
Akademickiej UMB 
 

zapoznałem się z regulaminem ogólnym i regulaminami szczegółowymi wyżej 
wymienionego turnieju i akceptuję ich postanowienia 



 

formularzu na potrzeby organizacji X Turnieju Sportowego Społeczności Akademickiej 
UMB zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 

związanych z Turniejem Sportowym.  Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że 
fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Turnieju mogą być zamieszczone na 
stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i na profilach 
społecznościowych UMB oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.  
 

owych: imię i nazwisko w 
przypadku gdy zespół, w którym występuję zajmie od IV do I miejsca na stronie 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i na profilach społecznościowych UMB 
 

 
a. że administratorem moich danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny  

w Białymstoku, z siedzibą ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, reprezentowany przez 
Rektora 

b. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Medycznym w 
Białymstoku, adres email: iod@umb.edu.pl 

c. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Turnieju na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

d. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. 
e. Moje dane osobowe przechowywane będą do 30 września 2020r. 
f. Posiadam prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie. 
g. Posiadam prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo 

do sprzeciwu, gdy uzasadnione jest, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 17, 
18 i 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 

h. Posiadam prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie. Zgodę można wycofać 
np. wysyłając maila na adres promocja@umb.edu.pl 

i. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że moje dane osobowe 
przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

j. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia Turnieju 
Sportowego. 

 

 Jestem: 
a. Pracownikiem UMB       b. Studentem UMB    c. Absolwentem UMB     d. Gościem UMB 

 Jestem/byłem: 
a. profesjonalnym zawodnikiem   b. zawodnikiem sportowej sekcji studenckiej  

      
 
 
Białystok, dnia ………………..                       ……………………………………………….. 
                              czytelny podpis  

 
 
 
 
 
 
 



 
 


