
 

 

 

TURNIEJ MINI HOKEJA NA LODZIE  
GDYNIA 24 XI 2018 r. 

 

REGULAMIN      
 

1. ORGANIZATOR:   

 Młodzieżowy Dom Kultury  

ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia 

tel/fax: (058) 698 86 18 

e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl  

 Hokejowy Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadki Gdynia 

 Koordynator turnieju: Bartłomiej Wróbel 

Kontakt : huks_gdynia@wp.pl , tel. 668136923. 

2. CELE:  

 Upowszechnianie zasad sportowej rywalizacji  i postępowania fair- play. 

 Rozwój hokeja na lodzie oraz jego popularyzacja wśród dzieci i młodzieży. 

 Popularyzacja zdrowego stylu życia. 

 Promowanie wartości edukacyjnych i etycznych sportu. 

 Integracja dzieci i młodzieży.  

 Promowanie hokeja na lodzie na terenie Gdyni. 
 
3. TERMIN I MIEJSCE:  

 Termin: 24 XI 2018 r. – w godzinach 09:00 - 14:00. 
                             Odprawa techniczna o godzinie 08:30.  

 Miejsce: Lodowisko w Gdyni przy ul. Bema 33 
 
4. UCZESTNICY:   

 Uczestnicy turnieju (zawodnicy z roczników 2009/2010  i młodsi): 

              HUKS Niedźwiadki Gdynia 
 UKS Wikingowie Elbląg  
 UKS Olivia Gdańsk 
 UKS Bombers Malbork 
   
 
 

5. ZASADY UCZESTNICTWA: 

 W turnieju biorą udział 3 zaproszone Kluby oraz organizator. 

 Zgłoszenia według harmonogramu gier Polskiego Związku Hokeja na Lodzie w kategorii 

mini hokej rocznik 2010/2011. 

 Drużyny przyjeżdżają z trenerami oraz opiekunami grup. Trenerzy oraz opiekunowie grup 

sprawują nadzór nad zawodnikami podczas trwania Turnieju: w czasie meczu oraz w 
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przerwie pomiędzy meczami, w szczególności dbają o porządek i czystość powierzonych 

im szatni zawodniczych.  

 Udział w Turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do 

zapisu udziału dowolną techniką i wykorzystywanie zapisanego materiału do celów 

edukacyjnych i popularyzatorskich, oraz publikacji. 

 Uczestnicy Turnieju przyjeżdżają na koszt własny. 

 Każdy zawodnik musi posiadać aktualną książeczkę zdrowia 

 Każdy uczestnik musi posiadać ubezpieczenie NNW 

 
6. SYSTEM ROZGRYWEK: 

 
Rocznik 2009/2010 

 Formacje 3 osobowe (składy minimum 3x3 zawodników + 1 bramkarz) 

 25 minut gry na lodowisku (zmiany, co 65 sekund na gwizdek sędziego stolikowego 3x6 
zmian bez zatrzymywania czasu) 

 Wszystkie roczniki grają jedną tercję 25 minutową bez zmian stron plus karne na 
koniec meczu. 

 W przypadku kary wchodzi na lód dodatkowy zawodnik z formacji przeciwnej (do 
czasu końca zmiany!). 

 Punktacja w meczu: 
3 punkty - wygrany, 1 punkt - remis i 0 punktów przegrany. 
W przypadku równej ilości punktów o miejscu w grupach decydują kolejno: wynik 
bezpośredniego meczu, stosunek bramek, mniejsza liczba straconych bramek, większa 
liczba zdobytych bramek,  

 Bramki pełnowymiarowe 
 

Obowiązuje zakaz gry ciałem !!! 
 
7. NAGRODY:   

 Pamiątkowe medale za udział w turnieju dla wszystkich zawodników. 
 

 
Do karty zgłoszenia należy dołączyć podpisane oświadczenie znajdujące się w załączniku.  

Dane dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w treści regulaminu. 

 
               

 
                Kierownik Sportu i Rekreacji  

Koordynator Turnieju 
 

Bartłomiej Wróbel                                              
          
 
 
 



 

 

 

§ 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Młodzieżowy Dom Kultury  
z siedzibą w Gdyni, przy ul. Grabowo 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 
przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 
patrycja@3city-it.pl.  

3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,  
a także w celach promocyjnych.  

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.  

5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz  
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych, 
b) usunięcia danych,  
c) ograniczenia przetwarzania danych,  
d) przenoszenia danych,  
e) wniesienia sprzeciwu,  
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

 
6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

a) imię i nazwisko 
b) data urodzenia 
c) adres e-mail 
d) numer telefonu 

 

7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach 
konkursu.  

9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 
będą poddawane profilowaniu.  

10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów 
przewidzianych przepisami prawa.  

11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.  

12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz 
kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył 
odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu 
wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko 
naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. 
Organizator  
w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,  
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,  
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób 

przetwarzanych. 
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