
 

REGULAMIN ROZGRYWEK 

w ramach Akademickiego Turnieju Sportowego 

 

1. Organizatorem Akademickiego Turnieju Sportowego, zwanego dalej „Turniejem”, jest 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, zwany dalej ,,UMB”. 

2. Partnerami wydarzenia są: Politechnika Białostocka(PB), Uniwersytet w Białymstoku 

(UWB), Klub Uczelniany AZS UMB, Samorząd Studentów UMB. 

3. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień 

niniejszego regulaminu. 

4. Turniej przeznaczony jest dla pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku, Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku oraz 

zaproszonych do drużyn gości.  

5. 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.  

6. W turnieju mogą brać udział osoby powyżej 18 roku życia, których stan zdrowia pozwala 

na udział w Turnieju, zwane dalej ,,zawodnikami” lub „uczestnikami”, które utworzą 

drużynę zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. 

7. Turniej odbędzie się w dniach 14-16 listopada 2022 roku w Akademickim Centrum Sportu 

przy ul. Wiejskiej 41 w Białymstoku. Szczegółowy harmonogram Turnieju oraz 

regulaminy poszczególnych konkurencji zostaną ustalony po zakończeniu rejestracji 

drużyn i zostaną zamieszczone na stronie internetowej UMB www.umb.edu.pl. 

8. Turniej odbędzie się w 3 dyscyplinach: futsalu, koszykówce i siatkówce.  

9. Rejestracja drużyn trwa do 7 listopada 2022 lub do wyczerpania miejsc. O 

zakwalifikowaniu do Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej UMB 

pod linkiem https://www.umb.edu.pl/akademick_turniej_sportowy. Rejestracji w 

imieniu drużyny dokonuje kapitan.  

10. Zawody prowadzą sędziowie  wytypowani przez Organizatora rozgrywek, który 

odpowiada za obiektywne prowadzenie zawodów. Uprawnienia sędziego i posługiwanie 

się prawem nadanym mu przez Przepisy gry, rozpoczynają się z chwilą wejścia na obiekt 

gdzie rozgrywane będą zawody.  

11. Rozstrzygnięciom sędziowskim podlegają również przewinienia dokonywane podczas 

chwilowej przerwy w grze oraz gdy piłka jest poza grą. Zawodnik rezerwowy również 

podlega jurysdykcji sędziego. 

12. W czasie trwania meczu prawo zwrócenia się do sędziego ma wyłącznie kapitan drużyny 

w sposób kulturalny i taktowny, niedotyczący podjętej przez niego decyzji. 

13. Za niesportowe zachowanie np. wulgaryzmy lub brutalną grę zawodnik może być ukarany 

wykluczeniem. 

14. Zespoły futsalu grają w składach pięcioosobowych, czterech graczy w polu + bramkarz. 

Zgłoszona drużyna wraz z graczami rezerwowymi może liczyć od 5 do 8 osób. 

15. Zespoły koszykówki grają w składach pięcioosobowych. Zgłoszona drużyna wraz z 

graczami rezerwowymi może liczyć od 5 do 7 osób. 

16. 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.  
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17. Każdy zawodnik biorący udział w Turnieju musi mieć przy sobie dokument 

potwierdzający tożsamość zawodnika. 

18. 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. 

19. Stroje i obuwie sportowe uczestnicy zapewniają we własnym zakresie. 

20. Ustala się liczbę drużyn w Turnieju: 

a. futsal do 12 

b. koszykówka do 8 

c. siatkówka do 16. 

21. Ustala się następujący podział liczby drużyn pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w 

Białymstoku, Politechnikę Białostocką i Uniwersytetem w Białymstoku: 

a.  Futsal - 3 drużyny z UMB, 3 drużyny z PB, 3 drużyny z UWB, następne 3 drużyny według 

kolejności zgłoszeń 

b. Koszykówka - 2 drużyny z UMB, 2 drużyny z PB, 2 drużyny z UWB, następne 2 drużyny 

według kolejności zgłoszeń 

c.  Siatkówka - 4 drużyny z UMB, 4 drużyny z PB, 4 drużyny z UWB, następne 4 drużyny 

według kolejności zgłoszeń. 

  Dany podział został ustalony w celu, posiadania równej szansy dla każdej uczelni, aby 

 zgłosić proporcjonalną liczbę drużyn do Turnieju.  

22. Jeśli dana uczelnia nie wystawi minimalnej liczby drużyn określonej w punkcie 21, miejsca 

te przejmą drużyny z innych uczelni.  

23. Dozwolone jest tworzenie drużyn, w które wchodzą pracownicy i studenci z różnych 

uczelni, lecz to większość zawodników z tej samej uczelni, decyduje ostatecznie o 

przydziale odpowiednio do UMB, PB lub UWB. 

24. Dopuszcza się rezygnację z przeprowadzenia rozgrywek w danej dyscyplinie w przypadku 

zgłoszenia za małej liczby drużyn.  

25. Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, zmianę liczby drużyn lub uczestników w 

poszczególnych konkurencjach, zmianę regulaminów szczegółowych konkurencji oraz 

terminarza rozgrywek. 

26. O kwalifikacji do udziału w Turnieju decyduje kolejność wypełnionych prawidłowo 

zgłoszeń. 

27. Zawodnik w konkurencjach zespołowych w danej dyscyplinie może występować tylko w 

jednej drużynie. 

28. Organizator zapewni ubezpieczenie uczestników w zakresie NNW. 

29. Każda drużyna przed rozpoczęciem rozgrywek doręczy podpisane oświadczenia, o 

których mowa w pkt. 18 Regulaminu. 

30. Przewiduje się następujące nagrody w każdej z dyscyplin: 

a. I miejsce: Puchar drużynowy 

b. II miejsce: Puchar drużynowy 

c. III miejsce: Puchar drużynowy. 

Członkowie zwycięskich drużyn otrzymają medale. 

31. Regulamin Turnieju oraz zgłoszenie, wraz z aktualnymi informacjami o przebiegu 

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



 

32. Wszyscy Uczestnicy turnieju zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania przepisów BHP, 

przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszego Regulaminu.  

33. Uczestnicy oraz wszystkie osoby obecne na terenie turnieju są zobowiązane do 

stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora. 

34. Zabrania się wnoszenia na teren turnieju i posiadania przez osoby w nim uczestniczące 

broni, amunicji lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, 

wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów 

alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych, a także innych 

środków tego typu.  

35. Na terenie turnieju obowiązuje zakaz wstępu dla osób: 

a. znajdujących się pod wpływem alkoholu lub w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, 

środków odurzających, psychotropowych lub innych o podobnym działaniu,  

b. zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzających 

zagrożenie dla bezpieczeństwa Uczestników Turnieju lub porządku publicznego,  

Ponadto zakazuje się:  

a. wchodzenia do lub przechodzenia przez obiekty, tereny i urządzenia nieprzeznaczone do 

powszechnego dostępu,  

b. wchodzenia do pomieszczeń służbowych, przechodzenia przez miejsca nieprzeznaczone 

dla publiczności, odgrodzone płotkami lub w inny sposób zabezpieczone przed dostępem 

osób nieupoważnionych.  

36. Na terenie turnieju zakazuje się prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek 

działalności handlowej, zarobkowej, promocyjnej, reklamowej lub agitacji politycznej.  

37. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia każdego uczestnika turnieju, który narusza 

postanowienia Regulaminu, zasady bezpieczeństwa publicznego, zasady kultury osobistej 

lub przeszkadza innym osobom w odbiorze turnieju. 

38. Zakazane jest podejmowanie przez Uczestników jakichkolwiek działań mogących 

naruszyć prawa osób trzecich lub organizatora.  

39. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zdarzenia stwarzającego zagrożenie 

bezpieczeństwa dla życia, zdrowia lub mienia, Uczestnicy i osoby obecnie na terenie 

turnieju powinny: 

a) Natychmiast powiadomić służby porządkowe,  

b) Unikać paniki, stosować się do poleceń Organizatora, 

c) W sposób spokojny opuścić teren turnieju stosując się do oznakowań ewakuacyjnych, 

instrukcji postępowania na wypadek pożaru.  

d) W razie potrzeby powiadomić właściwą służbę:  Straż Pożarną, Policję, Pogotowie 

Ratunkowe (numer alarmowy 112).  

40. Wejście na Teren Turnieju oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz 

Regulaminu Akademickiego Centrum Sportu.   

41. Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry, 

nie ponosi natomiast odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych 

i wynikające z tego powodu wypadku oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z 

zawodników. 

42. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione 

podczas trwania turnieju, w tym nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez 

uczestników. 

https://stadion.bialystok.pl/cenniki-i-regulaminy/


 

43. Wszelkie spory wynikłe w trakcie trwania turnieju rozstrzygane będą przez Organizatora. 

44. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie 

wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych 

przedstawiających Turniej. 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW TURNIEJU  

Każdy uczestnik turnieju przyjmuje do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, z 
siedzibą ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, reprezentowany przez Rektora 

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

3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Turnieju oraz w celach 
promocyjnych związanych z Turniejem na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody (art. 
6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO) 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne świadczące usługi 
związane z bieżącą działalnością Uczelni, dostarczające i wspierające systemy 
informatyczne Uczelni. 

5. Moje dane osobowe przechowywane będą do 31 grudnia 2022 r. 
6. Posiadam prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do 

ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, 
prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie na zasadach określonych w RODO. Z 
przysługujących praw mogę skorzystać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych 
adres e-mail: iod@umb.edu.pl 

7. 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 RODO. 

8. Podanie danych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale bez podania tych 
danych udział w Turnieju będzie niemożliwy. 

9. Na podstawie podanych danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane 
decyzje, w tym nie będzie wykonywane profilowanie. 

10. Udział w turnieju wiąże się z utrwalaniem i rozpowszechnianiem wizerunku i głosu 
uczestników poprzez : nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub 
dokonywanie innego rodzaju zapisu jego wizerunku lub głosu w związku z turniejem, 
transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie jego wizerunku w związku z 
promocją turnieju, w szczególności zamieszczenie zapisu na stronie internetowej, w 
mediach społecznościowych, w wydawnictwach, w mediach.  

11. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu.  
12. Powyższą informację o przetwarzaniu danych osobowych przekażę wszystkim członkom 

drużyny, których dane przekazuję w zgłoszeniu do Turnieju. 

 


