
 

REGULAMIN ROZGRYWEK 

w ramach charytatywnego Turnieju piłki nożnej 

 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Organizatorem Turnieju piłki nożnej, zwanego dalej „Turniejem”, jest Uniwersytet 

Medyczny w Białymstoku, zwany dalej ,,UMB”. 

2. Partnerami wydarzenia  jest Miasto Białystok i Jagiellonia Białystok.  

3. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień 

niniejszego regulaminu. 

 

Warunki uczestnictwa 

§2 

1. 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 §5 ust. 2 i 3. 

2. Turniej odbędzie się 29 maja 2022 roku na Stadionie Miejskim w Białymstoku przy ul. 

Słonecznej. Szczegółowy harmonogram Turnieju zostanie ustalony po zakończeniu 

rejestracji drużyn i zostanie zamieszczony na stronie internetowej UMB www.umb.edu.pl. 

3. Rejestracja drużyn trwa od 6 maja 2002 do 20 maja 2022 lub do wyczerpania miejsc. O 

zakwalifikowaniu do Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie na adres 

mailowy promocja@umb.edu.pl dowodu wpłaty darowizny, o której mowa w ust. 4. 

Rejestracja odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na 

stronie internetowej UMB pod linkiem 

https://www.umb.edu.pl/turniej_karetka_dla_lwowa. Rejestracji w imieniu drużyny 

dokonuje kapitan.  

4. Warunkiem zakwalifikowania drużyny do Turnieju jest dokonanie wpłaty na zbiórkę 

finansową na rzecz pomocy Ukrainie – zakup karetki prowadzoną przez Uniwersytet 

Medyczny w Białymstoku i Stowarzyszenie Przyjaciół Kardiochirurgii w wysokości co 

najmniej 500 zł na konto: 

Stowarzyszenie Przyjaciół Kardiochirurgii 

52 1020 1332 0000 1302 0905 8233 (BANK PKO BP) 

kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW Nr IBAN: PL 52 1020 1332 0000 1302 0905 8233 (wpłaty 
zagraniczne) 

z dopiskiem „Karetka dla Lwowa” 

 

Zasady rozgrywek 

§3 

1. Mecze rozgrywane będą na boisku bocznym Stadionu Miejskiego.  

2. Mecze prowadzi sędzia wytypowany 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.  
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3. Rozstrzygnięciom sędziowskim podlegają również przewinienia dokonywane podczas 

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

podlega jurysdykcji sędziego. 

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

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

 

§4 

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

ukarany napomnieniem (żółtą kartką), lub wykluczeniem (czerwona kartka) i karą 2 

minut.  Czas liczy się od momentu wznowienia gry po jej przerwaniu w celu udzielenia 

kary. 

2. Jeżeli zawodnik otrzymuje drugie napomnienie (żółtą kartkę) w jednym spotkaniu, 

otrzymuje czerwoną kartkę oraz zostaje wykluczony na 2 minuty.  

3. Czerwona kartka otrzymana przez zawodnika z pola skutkuje przymusowym 

opuszczeniem pola gry oraz absencją w kolejnym meczu. 

4. W przypadku kar minutowych, drużyna może uzupełnić skład po upływie 2 minut od 

otrzymania kary bądź bezpośrednio po utracie bramki. 

5. Bramkarz odbywa również karę w przypadku jej otrzymania (niedopuszczalne jest, aby 

za bramkarza odbywał karę zawodnik z pola). 

6. Rzuty karne wykonywane będą z linii 7 metrów. 

 

§5 

1. Czas trwania meczu ustala się na 20 minut w rozkładzie 2 x 10 minut.  

2. Drużyny występują w 6 osobowych składach, w tym bramkarz. 

3. Maksymalna liczba zgłoszonych zawodników w każdej z drużyn nie może przekroczyć 

15 osób.  

4. Każda drużyna może dokonać zmiany w trakcie trwania meczu w dowolnej liczbie.  

5. W rozgrywkach zgłoszonych może zostać maksymalnie 20 drużyn. 

 

§6 

1. Mecze odbywają się w trzech grupach eliminacyjnych (A i B po 5 drużyn oraz C- 4 
drużyny).  

2. Mecze odbywają się równocześnie.  
3. Awans do grup finałowych (grupa I i II) otrzymują drużyny, które zajęły pierwsze i 

drugie miejsce w grupach A, B, C.  
4. Grupa finałowa I składa się ze zwycięzców grup A i C oraz drugiego miejsca w grupie B, 

zaś grupa finałowa II składa się ze zwycięzcy grupy B oraz drugich miejsc grupy A i C.  
5. Zwycięzcy grup finałowych zmierzą się w finale o zwycięstwo w turnieju. 
6. Drużyny, które zajęły drugie miejsca w grupach finałowych zmierzą się w meczu o 3 

miejsce. 
7. O kolejności w grupach decyduje liczba zdobytych punktów: za zwycięstwo 3 punkty, za 

remis 1 punkt, za porażkę 0 punktów. 

8. W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych zgodnie z ust. 7, decyduje w 

kolejności wynik meczu bezpośredniego, bilans bramkowy, liczba strzelonych bramek, 

liczba straconych bramek. 



 

9. Drużyna finałowa zagra mecz z obecnymi i byłymi zawodnikami Jagiellonii.  

 

 

Postanowienia końcowe  

§7 

1. 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.  

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

stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora. 

3. 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.  

4. 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,  

c) ze względu na stan epidemii, chorych na COVID-19 lub wykazujących symptomy 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2, takie jak: gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni, ból 

gardła i katar, biegunka i ból brzucha, wymioty, pogorszenie smaku lub węchu oraz 

przebywających w izolacji lub na kwarantannie.  

5. 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.  

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

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

7. 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. 

8. Zakazane jest podejmowanie przez Uczestników jakichkolwiek działań mogących 
naruszyć prawa osób trzecich lub organizatora.  

9. 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).  



 

10. Uczestnik Turnieju przyjmuje do wiadomości, że udział w turnieju wiąże się z ryzykiem 

zachorowania na Covid-19 i zwalnia organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego 

tytułu.  

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

Regulaminu Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku.  

12. 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. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione 

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

uczestników. 

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

15. Turniej odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

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

wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych 

przedstawiających Turniej. 

17. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika Turnieju do udziału w Turnieju jest złożenie przez 

niego oświadczenia o treści:  

Oświadczam, że: 

ukończyłem 18 lat i mój stan zdrowia pozwala mi na udział w Turnieju piłki nożnej 

zapoznałem się z regulaminem Turnieju piłki nożnej i akceptuję jego postanowienia 

 

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 RODO) 

4. Odbiorcami danych osobowych  będzie Stowarzyszenie Przyjaciół Kardiochirurgii  i 
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 lipca 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. 

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


 

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. 

 


