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Regulamin  
Turniejów Training Camp Center  
w Kręczkach 

Wersja 1.0 

1 Organizator Turniejów 
Training Camp Center 

Ul. Brązownicza 1 l. 18  

01-929 Warszawa  

https://trainingcampcenter.pl  

Kontakt:  

+48 734 429 479 

email: trainingcampcenter2022@gmail.com 

2 Miejsce i termin 
Boisko pod balonem przy Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Sochaczewska 218, 05-850 Kręczki  

Termin i godzina rozpoczęcia turnieju jest publikowana na stronie WWW i w mediach 

społecznościowych Training Camp Center. 

3 Cel turniejów 
Celem Turniejów Training Camp Center w Kręczkach jest popularyzacja, rozwijanie i propagowanie 

amatorskiej piłki nożnej oraz zasad Fair Play, zapobieganie punktomanii w rozgrywkach Skrzatów 

i promowanie gry ofensywnej w starszych rocznikach. 

4 Zasady przystąpienia drużyny do Turnieju 
1. Zgłoszenie do Turnieju jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania niniejszego Regulaminu 

oraz regulaminów korzystania z obiektów sportowych, na których odbywa się Turniej. 

2. Warunkiem zgłoszenia drużyny do Turnieju jest przekazanie wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego drużyny do Training Camp Center najpóźniej w dniu Turnieju oraz wpłata 

wpisowego. Formularz zawiera: 

a. imię i nazwisko trenera wraz z kontaktem telefonicznym i adresem email, 

b. nazwę drużyny, 

c. kategorię wiekową,  

d. imiona, nazwiska zawodników, podpisy rodziców lub opiekunów prawnych ze zgodą 

na akceptację Regulaminu. 

https://trainingcampcenter.pl/
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3. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie: +48 734 429 479, pocztą elektroniczną do biura 

Training Camp Center: trainingcampcenter2022@gmail.com. 

4. Wpisowe można wpłacać na konto lub gotówką w dniu turnieju 

Kwota: 500 zł (roczniki 2012, 2013, 2014, 2015)  

Konto: Santander Bank : 35 1090 1014 0000 0001 5023 1642 

Training Camp Center z siedzibą: Warszawa, ul. Brązownicza 1 

Tytułem: Turniej, nazwa drużyny, imię i nazwisko trenera. 

5. O maksymalnej liczbie drużyn uczestniczących w Turnieju decyduje Organizator. O możliwości 

zapisania drużyny decyduje kolejność zgłoszeń. 

5 Odpowiedzialność organizatora 
1. Turnieje odbywają się na zasadach dobrowolności – Training Camp Center nie ponosi 

odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych, wynikłych 

z tego kontuzji, wypadków i urazów. Zawodnicy biorący udział w Lidze Zimowej we własnym 

zakresie powinni poddać się badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia. 

2. Training Camp Center nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz 

koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach. 

3. Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za własne ubezpieczenie NNW, OC w Życiu prywatnym 

i gra na własną odpowiedzialność. 

4. Training Camp Center nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku 

utraty mienia w trakcie trwania Turniejów. 

5. Training Camp Center zapewnia opiekę medyczną dla zawodników. 

6. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 12 drużyn w kategorii wiekowej Training Camp Center 

zastrzega prawo do odwołania rozgrywek w danej kategorii wiekowej. W takiej sytuacji wpłaty 

wpisowego zostaną zwrócone. 

6 Wymiary boisk 
Mecze odbywać się będą na boiskach o wymiarach 50x26 m. Bramki o wymiarach 2x5 m w kategoriach 

wiekowych 2014, 2013, 2012. A na boiskach o wymiarach 40x26 m, z bramkami 1,55x3 m w kategorii 

wiekowej 2016 i 2015. 

Równocześnie w rozgrywki odbywać się będą na 4, 5 lub 6 boiskach. Harmonogram zostanie ułożony 

w taki sposób by wówczas pozostawić zawodnikom czas na regenerację, a jednocześnie maksymalnie 

skrócić przerwę między meczami. 

7 Zespoły  
Liczba zawodników: 

 w kategorii wiekowej 2016: 4+0 zawodników,  

 w kategorii wiekowej 2015: 4+1 (4 zawodników i oznaczony bramkarz), 

 w kategoriach wiekowych 2014-2012: 6+1 (6 zawodników i oznaczony bramkarz). 

mailto:trainingcampcenter2022@gmail.com
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8 Czas trwania spotkań  
Czas trwania spotkań będzie dopasowany do tego, by każda drużyna grała co najmniej 120 minut 

w turnieju. Mecze nie będą krótsze niż 15 minut. 

9 Zasady gry 
1. Rozgrywki odbędą się w grupach po 4 lub 5 drużyn. Każda drużyna rozegra 120 minut. 

Rozgrywki odbywają się w systemie każdy z każdym.  

2. Obowiązuje system hokejowy zmian (zmiana odbywa się w strefie zmian – zawodnik schodzi 

i w jego miejsce pojawia się zawodnik rezerwowy). Liczba zmian jest nieograniczona. 

3. Wszyscy zawodnicy powinni posiadać dokument potwierdzający tożsamość do okazania 

Organizatorowi.  

4. Zespoły obowiązane są zgłaszać się na 15 minut przed planowanym meczem.  

5. Jeśli zespół nie zjawi się na mecz - przegrywa walkowerem 3:0.  

6. O kolejności zespołów w grupie decyduje kolejno:  

a. liczba zdobytych punktów (zwycięstwo 3 pkt, remis 1 pkt, porażka 0 pkt), 

b. wynik meczu bezpośredniego pomiędzy zespołami,  

c. lepszy bilans bramek (w przypadku takiej samej różnicy bramek +/- o kolejności 

decyduje większa liczba strzelonych bramek).  

7. W Turnieju obowiązują przepisy gry w piłkę zgodne z przepisami PZPN. 

8. Zawodnicy zobowiązani są grać w obuwiu sportowym: lankach lub szutrówkach. 

9. Za złośliwe faule, niesportowe zachowanie, używanie wulgarnych wyrazów - sędzia może 

ukarać wykluczeniem z gry na 2 minuty (po straconej bramce ukarany zawodnik wraca na 

boisko) lub czerwoną kartką – wykluczeniem z gry na 5 minut (ukarany zawodnik nie może 

wrócić na boisko w momencie straty bramki).  

10. Wszelkie protesty muszą być zgłaszane w czasie meczu przez trenera.  

11. We wszystkich sprawach spornych decyzję podejmuje Organizator Turniejów, do którego 

należy interpretacja regulaminu.  

10 Postanowienia końcowe  
1. Dla wszystkich zawodników Turniejów przewidziane są medale i pamiątkowe dyplomy.  

2. Za zajęcie I, II, III miejsca przewidziane są puchary, pucharem wyróżniana jest najbardziej 

ofensywna drużyna (ta, która zdobyła najwięcej bramek) w każdej kategorii wiekowej. 

3. Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie https://trainingcampcenter.pl/turnieje-i-

liga-zimowa. 

ŻYCZYMY SUKCESÓW I UDANEJ ZABAWY!   

https://trainingcampcenter.pl/turnieje-i-liga-zimowa
https://trainingcampcenter.pl/turnieje-i-liga-zimowa
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11 Zasady przetwarzania danych osobowych 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że 
administratorem danych osobowych jest Training Camp Center, ul. Brązownicza 1 l.18, 01-929 Warszawa, 
tel./fax: +48 508 453 974, e-mail: biuro@trainingcampcenter.pl, www.facebook.com/trainingcampcenter, 
www.trainingcampcenter.pl. 

2. Training Camp Center przetwarza dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, nazwa drużyny, nr telefonu i adres email 
trenera oraz wizerunek i głos. 

3. Dane osobowe pozyskane w związku z uczestnictwem w Lidze Zimowej będą przetwarzane w celach: 
a) organizacji rozgrywek, 
b) dochodzenia ewentualnych roszczeń, odszkodowań, 
c) udzielania odpowiedzi, kontaktu z uczestnikiem Turniejów, 
d) dokumentowania i informowania o działalności Training Camp Center m.in. w postaci relacji i fotorelacji. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 
a) zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a RODO), 
b) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 

6 ust. 1 lit. f RODO). 
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadań wynikających z niniejszego Regulaminu. 
6. Pozyskane od Pana/Pani dane osobowe lub dane Pana/Pani dziecka mogą być przekazywane: 

a) podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Training Camp Center (firmie Facebook, fotografom), z zastrzeżeniem, 
że te podmioty nie nabywają praw do samodzielnego decydowania o przetwarzaniu danych, a jedynie wykonują 
polecenia Training Camp Center. 

b) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną 
podstawę prawną. 

c) wizerunek i głos będzie publikowany na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Training Camp 
Center, co wiąże się z możliwością przekazania wizerunku do krajów nie zapewniających takiego stopnia ochrony 
danych jak w Unii Europejskiej. Training Camp Center zobowiązuje się zachować szczególną staranność, aby 
utrwalone zdjęcia i filmy, zarówno te publikowane, jak i niepublikowane, prezentowały wszystkie uwidocznione na 
nich osoby w sposób nie naruszający ich dobrego imienia. W przypadku zamiaru publikowania zdjęć, które 
podlegają ograniczeniom wynikającym z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Training Camp Center 
pozyska odrębną zgodę osoby, której wizerunek dotyczy lub opiekuna prawnego na publikację zdjęcia. 

7. Pani/Pana dane lub dane Pani/Pana dziecka inne niż wizerunek i głos, nie będą przekazane do państw trzecich. 
a) W przypadku danych innych niż wizerunek i głos okres przetwarzania to okres, który jest niezbędny do obrony 

naszych interesów,  
b) wizerunek i głos na stronach internetowych i w mediach społecznościowych będą przetwarzane przez okres 5 lat 

od zakończenia Turnieju, chyba, że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym. 
8. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych,  
b) żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych,  
d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, 

w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interes. Dotyczy to 
w szczególności przetwarzania wizerunku. 

f) przenoszenia swoich danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 
9. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie 

danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan zajęć wycofać poprzez wysłanie 
oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mail. 

 
 

 



 Organizator: 
Training Camp Center 
ul. Brązownicza 1 l. 18 
01-929 Warszawa 
https://www.trainingcampcenter.pl 
email: trainingcampcenter2022@gmail.com 
tel. +48 734 429 479 

Obiekty: 
Balon przy Hali Sportowo Widowiskowej 

ul. Sochaczewka 218 
Kręczki 
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Turniej piłkarski Training Camp Center 

Data: …………………………….., Kategoria wiekowa…………………………….. 

Formularz zgłoszeniowy 

Prosimy o nadesłanie formularza sms-em lub pocztą elektroniczną oraz dostarczenie oryginału w dniu turnieju 

Nazwa drużyny  

Trener  Telefon, email  

Lp. Imię Nazwisko Podpis rodzica 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

Warunkiem przystąpienia zawodnika do gry jest akceptacja regulaminu turnieju i zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO potwierdzone podpisem rodzica lub opiekuna prawnego).  

Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z posiadaniem ważnych badań lekarskich zezwalających na udział w zawodach sportowych.  

https://www.trainingcampcenter.pl/

