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 REGULAMIN MISTRZOSTW KWIDZYNA MIKSTÓW

W MINIGOLFA
                   O PUCHAR KCSIR
1. ORGANIZATOR :  Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji
2. CEL IMPREZY : 
   - Popularyzacja gry w minigolfa w różnych formach,
   - Nawiązanie współpracy z innymi ośrodkami,
   - Wyłonienie najlepszych drużyn mikstowych  
3. TERMIN I MIEJSCE : 1 lipca 2021 (czwartek)  godz. 17:00 Stadion  w Kwidzynie
                                             przy ul. Sportowej 6 - pole do gry w minigolfa. 
4. UCZESTNICTWO :
    W turnieju mogą startować uczestnicy (drużyny 2 osobowe kobieta + mężczyzna) w wieku 
    powyżej 16 lat, którzy zgłosili swój udział  w dniu rozgrywania zawodów - 30 minut przed  
    rozpoczęciem i wpłaciły opłatę startową w wysokości 5 zł od jednego uczestnika (10 zł od dr.)
    Osoby niepełnoletnie w wieku pow. 16 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub  
    opiekunów prawnych na udział w turnieju.
 5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA :
    Turniej zostanie rozegrany w kat. OPEN.
    W turnieju do klasyfikacji końcowej liczona jest suma punktów uzyskanych na
    wszystkich 18 stanowiskach przez poszczególne drużyny deblowe, w dwóch rundach:

    I RUNDA – zawodnicy na każdym stanowisku uderzenia wykonują na przemian z tym  
    jednak, że jeden z zawodników zawsze rozpoczyna grę na stanowiskach parzystych, a drugi na nieparzystych,

    II RUNDA - grę rozpoczyna jeden z zawodników, następnie uderzenie wykonuje drugi zawodnik z drużyny.   
   Ewentualne dalsze uderzenia na przemian. Na kolejnych stanowiskach rozpoczyna dowolny zawodnik z drużyny.

    Obydwa przejścia rund w tych samych grupach.
   

6.  NAGRODY : Za zajęcie miejsc  I – III w klasyfikacji końcowej puchary i koszulki.
7. SPRAWY KOŃCOWE : 
   -  Wszystkie sprawy organizacyjne zostaną ustalone na spotkaniu z  uczestnikami przed rozpoczęciem turnieju,
   -  Turniej rozgrywany będzie wg. przepisów gry w minigolfa KCSiR  (obowiązujących na polu w Kwidzynie),
   -  Osoby zgłaszające się do turnieju zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem zawodów, a zgłaszając swój  
      udział do turnieju oświadczają, że są zdrowi, zdolni do udziału w zawodach i startują na własną odpowiedzialność,
   -  Wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Organizatora zawodów,
   -  Wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z danymi osobowymi mogły być  wykorzystane przez prasę, radio i  
       telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów  podczas imprezy do celów marketingowych,
   -  Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków  uczestnikom zawodów,            
   -  Uczestnicy w zawodach startują na własną  odpowiedzialność i zrzekają się roszczeń przeciwko organizatorowi  imprezy na wypadek odniesionych 
      szkód i obrażeń,
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji jako zawodnika Mistrzostw Kwidzyna mikstów w minigolfa. 
Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o administratorze danych i jego siedzibie, przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych 
oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, prawie do wniesienia skargi na działania administratora, jak również, że podanie tych 
danych było dobrowolne a one same nie będą podlegały przetwarzaniu automatycznemu.
Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 
   -  Wszelkich informacji udziela Marek Sroka tel.(55) 279-38-66, k.509-39-39-79
   -  We  wszystkich sprawach spornych oraz sprawach nie ujętych w niniejszym  regulaminie decyduje 
      organizator turnieju,
   -  Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego regulaminu. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

www.kcsir.pl

http://www.kcsir.ckj.edu.pl/
http://tematy.biznes.gazetaprawna.pl/tematy/u/ue?utm_source=gazetaprawna.pl&utm_medium=referral&utm_campaign=link-w-art


 REGULAMIN DEBLOWYCH MISTRZOSTW KWIDZYNA

W MINIGOLFA
                   O PUCHAR KCSIR
2. ORGANIZATOR :  Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji
2. CEL IMPREZY : 
   - Popularyzacja gry w minigolfa w różnych formach,
   - Nawiązanie współpracy z innymi ośrodkami,
   - Wyłonienie najlepszych drużyn  
3. TERMIN I MIEJSCE : 2 lipca 2021 (piątek)  godz. 16:30 Stadion  w Kwidzynie
                                             przy ul. Sportowej 6 - pole do gry w minigolfa. 
4. UCZESTNICTWO :
    W turnieju mogą startować uczestnicy (drużyny 2 – osobowe) w wieku powyżej 16 lat 
    którzy zgłosili swój udział  w dniu rozgrywania zawodów - 30 minut przed rozpoczęciem  
    i wpłaciły opłatę  startową w wysokości 5 zł od jednego uczestnika (10 zł od drużyny).
    Osoby niepełnoletnie w wieku pow. 16 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub  
    opiekunów prawnych na udział w turnieju.
 5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA :
    Turniej zostanie rozegrany w kat. OPEN.
    W turnieju do klasyfikacji końcowej liczona jest suma punktów uzyskanych na
    wszystkich 18 stanowiskach przez poszczególne drużyny deblowe, w trzech rundach:
    I RUNDA – grę rozpoczyna jeden z zawodników, następnie uderzenie wykonuje drugi   
    zawodnik z drużyny. Na każdym kolejnym stanowisku grę rozpoczyna zawodnik, który  
    uderzał jako ostatni na poprzednim stanowisku,
    II RUNDA – zawodnicy na każdym stanowisku uderzenia wykonują na przemian z tym  
    jednak, że jeden z zawodników zawsze rozpoczyna grę na stanowiskach parzystych, a drugi na nieparzystych,
    III RUNDA - grę rozpoczyna jeden z zawodników, następnie uderzenie wykonuje drugi   
    zawodnik z drużyny. Ewentualne dalsze uderzenia na przemian. Na kolejnych stanowiskach rozpoczyna
    dowolny zawodnik z drużyny.
    Trzecie przejście wg. uzyskanych wyników.   
6.  NAGRODY : Za zajęcie miejsc  I – III w klasyfikacji końcowej puchary i koszulki.
7. SPRAWY KOŃCOWE : 
   -  Wszystkie sprawy organizacyjne zostaną ustalone na spotkaniu z  uczestnikami przed rozpoczęciem turnieju,
   -  Turniej rozgrywany będzie wg. przepisów gry w minigolfa KCSiR  (obowiązujących na polu w Kwidzynie),
   -  Osoby zgłaszające się do turnieju zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem zawodów, a zgłaszając swój  
      udział do turnieju oświadczają, że są zdrowi, zdolni do udziału w zawodach i startują na własną odpowiedzialność,
   -  Wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Organizatora zawodów,
   -  Wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z danymi osobowymi mogły być  wykorzystane przez prasę, radio i  
       telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów  podczas imprezy do celów marketingowych,
   -  Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków  uczestnikom zawodów,            
   -  Uczestnicy w zawodach startują na własną  odpowiedzialność i zrzekają się roszczeń przeciwko organizatorowi  imprezy na wypadek odniesionych 
      szkód i obrażeń,
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji jako zawodnika w Deblowych Mistrzostw Kwidzyna w Minigolfa. 
Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o administratorze danych i jego siedzibie, przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych 
oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, prawie do wniesienia skargi na działania administratora, jak również, że podanie tych 
danych było dobrowolne a one same nie będą podlegały przetwarzaniu automatycznemu.
Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 
   -  Wszelkich informacji udziela Marek Sroka tel.(55) 279-38-66, k.509-39-39-79
   -  We  wszystkich sprawach spornych oraz sprawach nie ujętych w niniejszym  regulaminie decyduje 
      organizator turnieju,
   -  Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego regulaminu. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

www.kcsir.pl

http://www.kcsir.ckj.edu.pl/
http://tematy.biznes.gazetaprawna.pl/tematy/u/ue?utm_source=gazetaprawna.pl&utm_medium=referral&utm_campaign=link-w-art


 REGULAMIN XXIII INDYWIDUALNYCH 
MISTRZOSTWA KWIDZYNA 

W MINIGOLFA
                 O PUCHAR KCSIR
1. ORGANIZATOR :  Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji
2. CEL IMPREZY : 
   - Popularyzacja gry w minigolfa,
   - Nawiązanie współpracy z innymi ośrodkami,
   - Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników,  
3. TERMIN I MIEJSCE : 3 lipca 2021 (sobota)  godz. 10:00 Stadion  Miejski  w Kwidzynie
                                             przy ul. Sportowej 6 - pole do gry w minigolfa. 
4. UCZESTNICTWO :
    W turnieju mogą startować uczestnicy w wieku powyżej 16 lat, którzy zgłosili swój udział 
    w dniu rozgrywania zawodów - 30 minut przed rozpoczęciem turnieju i wpłaciły opłatę  
    startową w wysokości 5 zł od jednego uczestnika.
    Osoby niepełnoletnie w wieku pow. 16 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub  
    opiekunów prawnych na udział w turnieju.
 5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA :
    Turniej zostanie rozegrany w kat. OPEN. Dodatkowo przeprowadzone zostaną kategorie:   
     kat. KOBIET i kat. WETERAN 60+
    W turnieju do klasyfikacji końcowej liczona jest suma punktów uzyskanych na
    wszystkich 18 stanowiskach przez poszczególnych zawodników, w czterech przejściach      
   (w kat. kobiet dwa przejścia, w kat. 60+ trzy). Czwarte przejście wg. uzyskanych wyników.
6. NAGRODY : 
    Za zajęcie miejsc I – IV w klasyfikacji końcowej kat. OPEN puchary. 
    Za trzy pierwsze miejsca pamiątkowe koszulki z nadrukiem MISTRZ, V-CE MISTRZ
    oraz II V-CE MISTRZ KWIDZYNA W MISTRZOSTWACH KWIDZYNA    
7. SPRAWY KOŃCOWE : 
   -  Wszystkie sprawy organizacyjne zostaną ustalone na spotkaniu z  uczestnikami przed rozpoczęciem turnieju,
   -  Turniej rozgrywany będzie wg. przepisów gry w minigolfa KCSiR  (obowiązujących na polu w Kwidzynie),
   -  Osoby zgłaszające się do turnieju zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem zawodów, a zgłaszając swój udział do turnieju  oświadczają, 
      że są zdrowi, zdolni do udziału w zawodach i startują na własną odpowiedzialność,
   -  Wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Organizatora zawodów,
   -  Wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z danymi osobowymi mogły być
      wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów podczas imprezy do celów marketingowych,
   -  Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków  uczestnikom zawodów,            
   -  Uczestnicy w zawodach startują na własną  odpowiedzialność i zrzekają się roszczeń przeciwko organizatorowi imprezy na wypadek odniesionych  
      szkód i obrażeń.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji jako zawodnika w Indywidualnych Mistrzostw Kwidzyna w Minigolfa. 
Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o administratorze danych i jego siedzibie, przysługującym mi prawie dostępu do treści moich 
danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, prawie do wniesienia skargi na działania administratora, jak również, 
że podanie tych danych było dobrowolne a one same nie będą podlegały przetwarzaniu automatycznemu.
Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 
   -  Wszelkich informacji udziela Marek Sroka tel.(55) 279-38-66, k.509-39-39-79
   -  We  wszystkich sprawach spornych oraz sprawach nie ujętych w niniejszym  regulaminie decyduje  organizator turnieju,
   -  Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego regulaminu. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

www.kcsir.pl

http://www.kcsir.ckj.edu.pl/
http://tematy.biznes.gazetaprawna.pl/tematy/u/ue?utm_source=gazetaprawna.pl&utm_medium=referral&utm_campaign=link-w-art


           REGULAMIN XV INDYWIDUALNYCH  
                    MISTRZOSTW KWIDZYNA 

W MINIGOLF CROSSIE 
O PUCHAR KCSIR

1. ORGANIZATOR : Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji
     2. CEL IMPREZY : 
   - Popularyzacja gry w minigolfa w różnych formach,
   - Zapewnienie czynnego wypoczynku,
   - Wyłonienie najlepszych zawodników.
3. TERMIN I MIEJSCE : 4 lipca 2021 (niedziela) godz. 11:00 Stadion KCSiR w Kwidzynie 
                                             przy ul. Sportowej 6. Zgłoszenia - 30 minut przed rozpoczęciem.
4. UCZESTNICTWO : W turnieju mogą startować tylko osoby pełnoletnie. Opłata startowa – 5 zł od jednej osoby.
 5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA :
   Turniej zostanie przeprowadzony w kategorii OPEN na 18 stanowiskach – torach.
   Celem gry na każdym przygotowanym stanowisku jest uderzenie piłeczką w cel lub
   umieszczenie piłeczki w przygotowanym celu (niekoniecznie dołku) za pomocą kija  
   golfowego. Na każdym stanowisku można używać tylko jednej piłeczki i dowolnej  
   ilości kijów. Uczestnicy mogą używać piłeczki i kije do gry w golfa jak również   
   do gry w minigolfa (organizator zapewnia tylko kije i piłeczki do gry w minigolfa).

 Maksymalna ilość uderzeń na każdym stanowisku:  8,
 Przy 8 uderzeniu nie następuje trafienie w cel – dodatkowy pkt. karny (8 + 1=9)
 Zgubienie piłeczki - + 3 pkt. karne na każdym stanowisku, dodane do maksymalnej ilości uderzeń,
 Każde dotknięcie kijem piłeczki uważane jest jako uderzenie. Przy usuwaniu przeszkód przed uderzeniem np. wyrywanie 

trawy, piłeczka nie może się poruszyć. Każde poruszenie się piłeczki + 1 pkt karny,
 Gdy piłeczka upadnie w niedostępnym miejscu, można ją odsunąć na długość kija i upuścić na podłoże z wysokości 1 m. 

(jeżeli dalej jest niemożliwe granie, za każdą długość kija przesunięcia dodatkowo + 1 pkt karny,
 Uderzenie w cel musi nastąpić z wyznaczonego kierunku (z przodu). Gdy celem jest kosz, piłeczka musi uderzyć wewnątrz

w denko ( uderzenie z przodu w obramowanie nie jest zaliczane jako prawidłowe trafienie). Jeśli celem jest dołek, piłeczkę
można w nim umieścić z dowolnego kierunku

 Szczegóły na każdym stanowisku zostaną omówione przed turniejem.
      W klasyfikacji końcowej liczy się suma uzyskanych punktów na 18 stanowiskach. 
6. NAGRODY : 
    Za zajęcie miejsc I – IV puchary.  
    Za trzy pierwsze miejsca pamiątkowe koszulki z nadrukiem MISTRZ, V-CE MISTRZ
    oraz II V-CE MISTRZ KWIDZYNA W MISTRZOSTWACH KWIDZYNA W MINIGOLF CROSSIE   
7. SPRAWY KOŃCOWE : 
   -  Wszystkie sprawy organizacyjne zostaną ustalone na spotkaniu z  uczestnikami przed rozpoczęciem turnieju,
   -  Turniej rozgrywany będzie wg. przepisów gry w minigolf crossie KCSiR ,
   -  Osoby zgłaszające się do turnieju zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem zawodów, a zgłaszając swój  udział do turnieju oświadczają, 
      że są zdrowi, zdolni do udziału w zawodach i startują na własną odpowiedzialność,
   -  Wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Organizatora zawodów,
   -  Wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z danymi osobowymi mogły być
      wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów  podczas imprezy do celów marketingowych,
   -  Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków  uczestnikom zawodów,            
   -  Uczestnicy w zawodach startują na własną  odpowiedzialność i zrzekają się roszczeń przeciwko organizatorowi  imprezy na wypadek odniesionych            
      szkód i obrażeń.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji jako zawodnika w Indywidualnych Mistrzostw Kwidzyna w Minigolf Crossie. 
Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o administratorze danych i jego siedzibie, przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych 
oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, prawie do wniesienia skargi na działania administratora, jak również, że podanie tych 
danych było dobrowolne a one same nie będą podlegały przetwarzaniu automatycznemu.
Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 
   -  Wszelkich informacji udziela Marek Sroka tel.(55) 279-38-66, k.509-39-39-79
   -  We  wszystkich sprawach spornych oraz sprawach nie ujętych w niniejszym  regulaminie decyduje organizator turnieju,
   -  Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego regulaminu. 
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http://www.kcsir.pl/
http://tematy.biznes.gazetaprawna.pl/tematy/u/ue?utm_source=gazetaprawna.pl&utm_medium=referral&utm_campaign=link-w-art
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