
 CZECHOWICKA 

AMATORSKA LIGA SIATKÓWKI MASTERS(ALS) 

SEZON 2022/23 

Regulamin rozgrywek 

  
1. Cele. 

a) popularyzacja piłki siatkowej,   
b) propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, 
c) popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji. 
d) wyłonienie Mistrza Czechowic-Dziedzic w kat. Masters na 2023 rok. 
 

2. Organizator. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów 145. 

 

3. Termin i miejsce. 

a) mecze odbywać się będą w piątki począwszy od 21 października 2022r, według 

terminarza, 
b) miejscem rozgrywania Amatorskiej Ligi Siatkówki, będzie sala SP 4 w Czechowicach-

Dziedzicach, 
 

4. Uczestnictwo. 

a) prawo startu mają drużyny składające się z minimum 6 zawodników( max 15) 
b) w rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy 40 lat i starsi (ROCZNIK 1982 i starsi) 

oraz kobiety za wyjątkiem zawodniczek rywalizujących w rozgrywkach PZPS. Od 1 

stycznia 2023r. dopuszczeni są zawodnicy z rocznika 1983r.  
 

5. Zgłoszenia. 

a) zgłoszenie drużyny następuję poprzez wpłatę wpisowego w kwocie 250zł od drużyny w 

kasie MOSiR- recepcja stadionu MOSiR. Przy zapisach proszę podać nazwę drużyny. 
b) wpisowe należy  wpłacić do 7 października. Kasa czynna od poniedziałku do piątku w 

godzinach 7.00-15.00. 
c) zawodnik, który został zgłoszony do danej drużyny, nie może grać w innym zespole. 
d) Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZPS, jednak dopuszcza się grę 

zespołów  w składach pięcioosobowych. 

 
6. System rozgrywek.  
Zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5a do rozgrywek zgłosiły się 4 drużyn i ustalono 

następujący system rozgrywek: 
a)Rywalizujemy systemem każdy z każdym 3 rundy. 
b)Po zakończeniu 3 rundy, zespoły z miejsc 3 i 4 zagrają o miejsce 3 a zespoły z miejsc 1 

i 2 zagrają mecz finałowy.  
c) Każdy mecz w pierwszej rundzie oraz mecz finałowy, rozgrywamy do 3 wygranych setów 

do 25 pkt.( z przewagą 2 pkt.). Tie-break do 15 pkt.  
d)Za zwycięstwo 3:0 i 3:1 zwycięzca otrzymuje 3 pkt a przegrany 0 pkt, 

przy wyniku 3:2 zwycięzca otrzymuje 2 pkt a przegrany 1 pkt. 
e) za oddanie meczu walkowerem drużynie odejmuję się 1 pkt.   
f) Mecz o 3 miejsce zostanie rozegrany do dwóch wygranych setów. 
g) Jeżeli zespół nie zgłosi się do gry punktualnie to przegrywa pierwszego seta ( 0:25). 

Drugi set rozpoczyna się 15 min po wyznaczonej godzinie, jeżeli drużyna nie stawi się na 

tą godzinę przegrywa mecz walkowerem. 



h) Zespół który przegra 2 mecze walkowerem zostaje wykluczony z rozgrywek a mecze 

rozegrane w danej rundzie z jego udziałem zostają anulowane. 
i) Rozgrywki odbywają się zgodnie z terminarzem ALS bez możliwości zmiany 

terminu, miejsca oraz godziny rozgrywania meczu.  
 
7.Klasyfikacja 

O zajętym miejscu w tabeli I rundy decydują kolejno: 

a) Ilość wygranych meczy, 
b) Ilość dużych punktów, 
c) bezpośredni pojedynek  (gdy dwie drużyny mają równą ilość punktów i wygranych 

meczy), 
d) stosunek małych punktów. 
 

 

8) Sprawy organizacyjne 

a) Przed przystąpieniem do rozgrywek kapitan zespołu przedkłada organizatorom listę 

zawodników (max. 15 osób) w której należy zamieścić następujące informacje: Imię i 

nazwisko, datę urodzenia. Lista zawodników musi być podpisana przez kapitana lub 

opiekuna zespołu. Dopisywanie do listy (lub wymiana) zawodników w trakcie rozgrywek 

jest dozwolone do dnia 13.01.2023. 
b) Przed każdym meczem kapitan zespołu zgłasza sędziemu nazwiska zawodników 

uczestniczących w meczu w danym dniu. 
c) Zawodnicy grający w meczu muszą posiadać koszulki z numerem, 
d) Do udziału w meczu finałowym i meczu o 3 miejsce będą dopuszczeni tylko zawodnicy, 

którzy w I etapie rozgrywek będą uczestniczyć w co najmniej 3 meczach-dotyczy 

zawodników z roczników 1982 i starsi. Zawodnicy z rocznika 1983, będą dopuszczeni po 

rozegraniu 2 meczy. 
e) Jeżeli zespół, który zajmie po I etapie miejsce uprawniające go do gry w meczu finałowy, 

nie posiada co najmniej 5 zawodników uprawnionych do gry, zostaje niedopuszczony do 

meczu finałowego a jego miejsce zajmuje kolejny zespół z tabeli spełniający ten warunek. 
f) drużyna, która odda mecz walkowerem nie otrzymuje nagrody w postaci piłki na 

zakończenie rozgrywek  
g) Organizator ALS zabrania wstępu na teren szkoły oraz przebywania na niej osobom: 

znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropo-

wych lub innych podobnie działających środków oraz zachowujących się agresywnie, pro-

wokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub po-

rządku Imprezy.                                                           

h) Organizator ubezpiecza zgłoszonych zawodników na czas rozgrywek przed następ-

stwami nieszczęśliwych wypadków. Każde zdarzenie należy zgłosić sędziemu w trakcie 

trwania zawodów w celu wpisania uwagi do protokołu.                                                                                                          

i) Wszelkie uwagi i zastrzeżenia należy wnosić na piśmie do organizatora rozgrywek, któ-

rym jest MOSiR Czechowice-Dziedzice. Organizator podejmuje ostateczna decyzję co do 

interpretacji niniejszego regulaminu.                                                                                  

j) w sprawach rozgrywek można kontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za prze-

prowadzenie ligi. Paweł Mazur tel. 796199060, e-mail p.mazur@mosirczechowice-dzie-

dzice.pl  oraz sędzia Tadeusz Berger – tel. 536028566                                                                                                                

k) Oficjalną stroną rozgrywek jest strona www.mosirczechowice-dziedzice.pl oraz grupa 

na facebook.com -grupa Amatorska Liga Siatkówki Czechowice-Dziedzice                                      

l) Oświadczam, iż zapoznałem/-łam się z treścią regulaminu i klauzul informacyjnych 

oraz jestem świadomy, że akceptacja regulaminu jest warunkiem uczestnictwa w roz-

grywkach ALS. Dane osobowe uczestników biorących udział w imprezie będą przetwa-

rzane w celach przeprowadzenia konkurencji, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wyda-

nia, odbioru i rozliczenia nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemoż-

liwia udział w rozgrywkach ALS. 
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Klauzula informacyjna  

Imprez i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, współpraca z klubami, stowarzyszeniami, 

organizacjami i innymi podmiotami świadczącymi usługi niezbędne do funkcjonowania 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), 

obowiązującego od 25 maja 2018 r.,  informujemy, że: 

1. Administratorem przetwarzanych Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Czechowicach-Dziedzicach ul. Legionów 145, zwany MOSiR, 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod 

numerem telefonu 32 215 27 06 lub pod adresem e-mail: rodo@mosirczechowice-dziedzice.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są w celu: 

- niezbędnym do organizacji i realizacji założeń wynikający z Regulaminu ALS czyli  realizacji  umowy  

zawartej  poprzez  akceptację Regulaminu ALS, dokonanie zgłoszenie uczestnictwa w ALS, na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO 

- dokumentacji  i  promocji organizowanej kolejnej edycji ALS - na stronie internetowej, portalach 

społecznościach oraz lokalnej prasie, w zakresie publikacji zdjęć na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

oraz w celu marketingu bezpośredniego (marketing internetowy) usług własnych Administratora, o ile 

Pan/Pani nie wyrażą  swojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym zakresie.  Cel ten mieści się  

w zakresie prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Udzielona zgoda na marketing bezpośredni 

może być przez Pana/Panią w każdym czasie odwołana (zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

- wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym rachunkowych, m.in. 

dokonywanie przelewów z tyt. realizacji umowy, wystawiania faktur i innych dokumentów księgowych 

oraz ich przechowywania przez okres przewidziany prawem (zgodnie z art. 6 ust.1 pkt. c) RODO); 

- zapewnienia Administratorowi realizacji prawnie uzasadnionego interesu związanego z zapewnieniem 

bezpieczeństwa pracowników / współpracowników, w tym m.in. monitoring infrastruktury 

wykorzystywanej przez Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO) 

4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. 
 

5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka są przekazywane innym podmiotom 
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niewymienionym w przepisach prawa. Tymi podmiotami są: czecho.pl, Kronika Beskidzka, beskidzka24, 

Urząd Miejski, Pixari Media, Gazeta Czechowicka. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres: 

obowiązywania zawartej umowy na opiekę nad dziećmi w czasie zajęć oraz w obowiązkowym okresie 

przechowywania dokumentacji, będą archiwizowane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(Dz. U z 2018 r., poz.217) okres ten nie powinien być dłuższy niż 3 lat licząc od końca roku kalendarzowego 

w którym wystąpiło ostatnie zdarzenie uzasadniające przechowywanie dokumentacji). Ponadto, w 

przypadku gdyby w okresie obowiązywania umowy cywilno-prawnej, jej wykonaniem lub rozwiązaniem 

powstały roszczenia stron, dane osobowe przechowywane będą przez okres ich dochodzenia lub 

przedawnienia; 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości brania udziału w organizowanej kolejnej edycji ALS przez MOSiR Czechowice-

Dziedzice. 

9. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku, gdy Państwo uznają, że przetwarzanie danych 

narusza przepisy rozporządzenia wskazanego we wstępie, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, którym jest Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania. 

 

Klauzula informacyjna  
wykorzystanie wizerunku podczas imprez organizowanych przez MOSiR 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), 

obowiązującego od 25 maja 2018 r.,  informujemy, że: 

1. Administratorem przetwarzanych Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Czechowicach-Dziedzicach ul. Legionów 145, zwany MOSiR, 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod 

numerem telefonu 32 215 27 06 lub pod adresem e-mail: rodo@mosirczechowice-dziedzice.pl, 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu dokumentacji zdjęciowej i reportaży filmowych z imprez oraz 

w celu sprawozdawczym, reklamowym oraz promocyjnym. 

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa tj. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych 

 
5.  Pana/Pani dane są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Tymi 
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podmiotami są: czecho.pl, Gazeta Czechowicka, Kronika Beskidzka, beskidzka24, Urząd Miejski, Pixari 

Media. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

7. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa lub do wycofania zgody. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie 

(zgoda na wykorzystanie wizerunku) jest dobrowolne. 

9. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku, gdy Państwo uznają, że przetwarzanie danych 

narusza przepisy rozporządzenia wskazanego we wstępie, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, którym jest Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania. 

10. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie Imprez dowolną techniką oraz 

wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku 

wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. 

Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których 

mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na  

przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi 

obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.  

 


