
REGULAMIN I PRZEPISY GRY OBOWIĄZUJACE PODCZAS IX 

EDYCJI  AMATORSKIEJ LIGI LET’S MOVE – WIOSNA 2015 
 

§1 Przedmiot regulacji 
Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzania rozgrywek 

organizowanych przez Let’s Move Sp. z o.o., a w szczególności: sposób przystępowania do 

rozgrywek, płatności, zasady zgłaszania i dopuszczenia do udziału w rozgrywkach 

zawodników, sposób ich przeprowadzenia oraz wyłonienia i wyróżnienia zwycięzców, a 

także podmioty uprawnione i sposób składania reklamacji związanych z udziałem w turnieju. 

Regulamin określa ponadto sposób zbierania, zakres i sposób przetwarzania i 

przechowywania danych osobowych.   

§2 Słownik 
Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 

1. Organizatorem turnieju - przedsiębiorstwo Let’s Move Sp. z o.o., ul. Świętojańska 4/44, 26-600 

Radom, NIP: 948-25-77-954, Regon: 142751704, Kapitał zakładowy: 25 000 zł; 

2. Turniej/rozgrywki – zawody sportowe organizowane przez organizatora, w których udział 

biorą drużyny zgłoszone przez Firmy uczestniczące, w trakcie których po serii meczów 

eliminacyjnych wyłaniana jest drużyna zwycięska;   

3. Formularz zgłoszeniowy – dokument zawierający główne postanowienia umowy o udział w 

Turnieju;  

4. Formularz zgłoszenia drużyny – lista zawodników drużyny zgłaszanej przez firmę 

uczestniczącą wraz ze wskazaniem kapitana i podpisami zawodników potwierdzającymi 

zapoznanie się i akceptację warunków określonych w formularzu i zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych;  

5. Firma uczestnicząca – podmiot (tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba 

prawna, bądź ułomna osoba prawna i każdy inny podmiot zatrudniający pracowników), który 

podpisał formularz zgłoszenia do turnieju; 

6. Drużyna –  zespół osób zgłoszonych przez firmę uczestniczącą do udziału w turnieju; 

7. Należność – całkowita kwota wynagrodzenia za udział w turnieju i usługi towarzyszące 

obliczana według danych z Formularza zgłoszeniowego; 

8. Tabela rozgrywek – schemat określający dobór drużyn do poszczególnych meczów oraz wybór 

drużyn do kolejnych etapów rozgrywek; 

9. Walkower – oddanie meczu drużynie przeciwnej, powodujące naliczenie 3 punktów oraz 

uznanie, że mecz zakończył się wynikiem 6 – 0 dla drużyny na rzecz której mecz został oddany. 

§3 Warunki udziału 
1. Poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, Firma zgłaszająca zawiera umowę z 

Organizatorem, na podstawie której jest on zobowiązany na dopuścić do udziału w 

organizowanych przez siebie rozgrywkach drużynę w składzie określonym przez Firmę 

zgłaszającą. Formularz zgłaszający określa ilość zawodników oraz drużyn wystawianych przez 

firmę zgłaszającą, a także usługi towarzyszące udziałowi w turnieju.  

2. Formularz zgłoszeniowy określa sposób obliczenia poszczególnych składników oraz całkowitej 

kwoty należności z tytułu w/w umowy, a także sposób i termin płatności. 

3. W turnieju wezmą udział drużyny, które najpóźniej 7 dni przed dnia rozpoczęcia turnieju 

określonym na formularzu zgłoszeniowym spełnią łącznie poniższe warunki: 

a) Zostaną zgłoszone do rozgrywek na Formularzu Zgłoszeniowym przez Firmę 

uczestniczącą, wraz z imienną listą zgłoszonych zawodników. Czytelnie wypełniony 

formularz należy przesłać na wskazany adres biuro@letsmove.pl, a oryginał przekazać 

przedstawicielowi organizatora najpóźniej w dniu rozpoczęcia rozgrywek; 
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b)  Których udział, zostanie opłacony przez firmę uczestniczącą najpóźniej 14 dni przed 

rozpoczęciem zawodów; 

4. Członkami drużyn mogą być wyłącznie pracownicy Firm uczestniczących. Przy czym za 

pracowników uważa się obok osób zatrudnionych również: właścicieli, członków zarządu, 

udziałowców, akcjonariuszy, a także osoby współpracujące na podstawie umów 

cywilnoprawnych. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w turnieju osób, w 

stosunku do których poweźmie informację o braku spełnienia w/w kryteriów. Jedna osoba 

może być członkiem tylko jednej drużyny w ramach Turnieju, niezależnie od spełnienia 

powyższych kryteriów w odniesieniu do większej liczby Firm uczestniczących.  

5. W przypadku wykluczenia wcześniej zarejestrowanego zawodnika ( kontuzja, choroba itp.) 

można zastąpić go nowym zawodnikiem, spełniającym wymogi regulaminu. Warunkiem 

dopuszczenia nowego zawodnika jest jego zgłoszenie przez kapitana drużyny i podpisanie 

przez nowego zawodnika formularza zgłoszenia drużyny. W przypadku, gdy zmiana miała by 

dotyczyć kapitana drużyny, musi jej dokonać przedstawiciel Firmy zgłaszającej. 

6.  Turnieje piłkarskie organizowane przez firmę Let’s Move mają charakter amatorski, a ich 

uczestnikami nie mogą być zawodnicy czynnie uprawiający sport w Ekstraklasie, I, II, III, IV 

ligi okręgowej kl. A i B oraz nie ukończyły 18 roku życia, nawet gdy są pracownikami firmy 

zgłoszonej do udziału Turnieju. 

7. Byłych  zawodników  Ekstraklasy, I, II, III, IV ligi okręgowej kl. A i B chcących wziąć udział w 

rozgrywkach obowiązuje okres przerwy w treningach i rozgrywkach ligowych, jednak nie  

mogą występować zawodnicy zgłoszeni do w/w rozgrywek w sezonie 2014/2015 ( jesień) oraz 

w sezonie 2014/2015 ( wiosna). Dopuszcza się udział / zgłoszenie/ w turnieju jednego i tylko 

jednego uczestnika w drużynie, którego może nie obowiązywać w/w okres przerwy w 

rozgrywkach ligi okręgowej klasy A i B, dotyczy to tylko byłych zawodników.  

8. Formularz zgłoszenia drużyny musi zawierać własnoręczne podpisy wszystkich członków 

drużyny, potwierdzające zapoznanie się i akceptację treści formularza zgłoszeniowego oraz 

niniejszego regulaminu.  

§4 Drużyny 
1. Drużyna liczy 6 zawodników podstawowych, oraz od 2 do 4 rezerwowych. W meczach udział 

bierze pięciu zawodników w polu oraz bramkarz.  

2. Każdy zawodnik przystępujący do gry w danym meczu, niezależnie od tego czy jest w 

podstawowym składzie czy rezerwowym, musi podpisać protokół meczowy. Brak złożenie 

podpisu przed rozpoczęciem spotkanie skutkuje brakiem możliwości udziału w meczu. 

Możliwe jest jednak dopisanie spóźnionych osób do składu drużyny, ale tylko do rozpoczęcia 

drugiej połowy meczu. Zawodnik spóźniony nie może uczestniczyć w meczu do momentu 

wpisania go do protokołu meczu. 

3. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są przy podpisywaniu w/w protokołu, na wezwanie okazać 

dokument tożsamości, (dopuszczalne jest prawo jazdy oraz za zgodą sędziego/ organizatora 

zdjęcie dokumentu przesłanego mms-em), celem sprawdzenia poprawności danych podanych 

w formularzu zgłoszenia drużyny oraz ewentualnego zaistnienia kryteriów uzasadniających 

wyłączenie zawodnika z rozgrywki, w szczególności wskazanych w §3 ust. 4 i ust. 6. Nie 

okazanie w/w dokumentu skutkuje wykluczeniem zawodnika z rozgrywek do czasu jego 

przedstawienia. 

4. W przypadku sprawdzenia, iż w drużynie gra zawodnik niezgłoszony do turnieju, następuje 

odsunięcie go od dalszych spotkań. Wynik meczu lub meczy, w których zawodnik taki 

występował zostaną w chwili wykrycia zmienione na wynik 6 – 0 dla drużyny przeciwnej. 

Tożsamy rygor dotyczy wykrycia, iż zawodnik powinien zostać wykluczony od udziału ze 

względu na treść §3 ust. 4 i ust. 6.  

5. Drużyny zobowiązane są we własnym zakresie dokonać wyboru i zapewnić sobie stroje 

sportowe, w brawach jednolitych dla całej drużyny. Stroje powinny posiadać widoczne 

numery, które będą zapisywane obok ich nazwisk w protokole meczowym.  



§5 Podstawowe zasady Turnieju 
1. Rozgrywki odbywają się na boiskach piłkarskich: 

a) z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach zbliżonych do: 54 m x 26 m; 

b) z bramkami w rozmiarach 5m x 2m; 

2. Strefa zmian jest usytuowana na tej samej stronie gry, co ławki zawodników rezerwowych i 

bezpośrednio przed nimi. Strefę wyznacza sędzia prowadzący zawody/ organizator. Obszar 

pomiędzy strefami zmian bezpośrednio przed stolikiem sędziego czasowego musi pozostać 

pusty. 

3. Rozgrywki będą prowadzone piłką dopuszczona do rozgrywek krajowych przez PZPN. 

4. W turnieju każdy mecz prowadzony będzie przez sędziego akredytowanego przez 

organizatora. 

5. Czas gry: 2 x 20 minut. Z maksymalnie 3 minutową przerwą w trakcie meczu. 

6. W przypadku, gdy dwie drużyny będą posiadać stroje w tych samych kolorach, jedna z drużyn 

zobowiązana będzie wystąpić w znacznikach. O wyborze tej drużyny decyduje rzut monetą 

przez Sędziego wykonywany przed rozpoczęciem meczu. 

7. Zawodnicy nie mogą w trakcie meczu używać lub nosić czegokolwiek ( np. biżuterii) co 

stanowiłoby zagrożenie dla niego samego lub innego zawodnika.  

8. Zawodnikom w ramach ochrony nóg zaleca się grę w ochraniaczach piłkarskich ochraniających 

piszczele i kostki gracza. Brak ochraniaczy nie może jednak prowadzić do zakazu gry dla 

danego zawodnika.  

9. W trakcie meczy rozgrywanych w ramach turnieju obowiązuje całkowity zakaz używania 

obuwiu piłkarskim z wkręcanymi kołkami plastykowymi i metalowymi. Dopuszczalne są 

halówki, pełne gumowe lanki i  śniegówki (turf) lub inne obuwie na płaskiej podeszwie. 

10. Zawodnicy niespełniający jakichkolwiek wymagań określonych w niniejszym regulaminie nie 

będą dopuszczeni przez sędziego do udziału w meczu, do czasu usunięcia stwierdzenia 

nieprawidłowości. 

11. System rozgrywanego turnieju uzależniony jest od ilości drużyn przystępujących do 

rozgrywek. Dokładny system turnieju podany będzie przed rozpoczęciem pierwszego meczu 

o punkty. Rozgrywki będą prowadzone w systemie grupowym, a następnie systemem 

pucharowym gdzie przegrana drużyna odpada z turnieju. 

12. W etapie drużynowym za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt. Za remis 1 pkt. Za przegraną 

0 pkt. W przypadku walkowera drużyna wygrywająca otrzymuje 3 pkt. i 6:0 w bramkach. 

13. O kolejności w tabeli Turnieju decydują następujące czynniki uszeregowane względem wagi: 

a) większa ilość zdobytych punktów; 

b) wynik bezpośredniego pojedynku pomiędzy zainteresowanymi drużynami, w przypadku 

3 lub większej ilości takich drużyn tworzymy małą tabelkę; 

c) większa ilość goli dodatnich wynikająca z różnicy goli zdobytych i straconych; 

d) większa ilość goli zdobyta w rozgrywkach; 

e) losowanie, rzut monetą. 

14. W fazie pucharowej o dalszym awansie decyduje wynik bezpośredniego spotkania ( gdzie 

drużyna przegrana odpada), w przypadku remisu seria rzutów karnych ( gdzie drużyna 

przegrana odpada), najpierw seria 5 rzutów karnych, później seria ,, aż do skutku”. W meczach 

o miejsce I i III nastąpi dogrywka 2 x 5 minut. 

15. Decyzje sędziowskie podjęte pod czas prowadzenia zawodów są ostateczne. Ich prawidłowość 

podlega ocenie i weryfikacji tylko przez sędziego głównego turnieju, który o swojej decyzji 

informuje zainteresowane strony. Podstawą do jego interwencji są wyłącznie zastrzeżenia co 

do pracy sędziów meczowych zgłoszone na piśmie bezpośrednio po zakończeni meczu. Sędzia 

główny może, według swojego uznania zmienić wynik spotkania lub zarządzić powtórzenie 

meczu. 

§6 Zasady gry 



1. W czasie turnieju obowiązują przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej z wyjątkami 

wynikającymi z treści niniejszego regulaminu.  

2. Drużyna może rozpocząć mecz w minimalnej ilości 5 zawodników ( 4 w polu + bramkarz). 

3. Jeżeli w trakcie meczu, stan osobowy jednej z drużyn zostanie ograniczony do liczby 3 

zawodników, mecz zostanie przerwany. Niesie to ze sobą skutki równoznaczne z oddaniem 

meczu – walkowerem.   

4. W trakcie turnieju nie obowiązuje jakikolwiek limit ilości zmian zawodników. Mogą one być 

dokonywane bez przerwy w grze, jednak jedynie w strefie wyznaczonej przez sędziego 

prowadzącego spotkanie. Zawodnik przystępujący do gry może się znaleźć na boisku dopiero 

po jego opuszczenie przez zawodnika z niego schodzącego. W przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości w dokonywaniu zmian Sędzia uprawniony jest do nałożenia kary na 

zawodnika wchodzącego w wymiarze 1 minut, a w wypadku ponownego wystąpienia 

uchybienia 2 minut.   

5. Jeżeli podczas przeprowadzania zmiany, zawodnik rezerwowy wejdzie na pole gry zanim 

zawodnik schodzący je opuści lub zmiana zostanie dokonana poza wyznaczoną strefą zmian: 

a) gra winna być przerwana; 

b) zawodnik schodzący jest ponaglany do opuszczenia boiska lub pouczony, co do miejsca i 

funkcji strefy zmian; 

c) zawodnik rezerwowy zostaje napomniany lub pouczony, co do miejsca i funkcji strefy 

zmian; 

d) grę wznawia się rzutem wonnym pośrednim przyznanym drużynie przeciwnej z miejsca 

gdzie była piłka w chwili przerwania gry. Jeżeli to miało miejsce w polu karnym rzut 

wolny pośredni należy wykonać z linii pola karnego najbliżej położenia piłki w chwili 

przerwania gry. 

6. Rzut wolny bezpośredni jest przyznany w przypadku gdy zawodnik: 

a) Kopie lub usiłuje kopać przeciwnika, 

b) Podstawia lub usiłuje podstawić nogę przeciwnikowi, 

c) Skacze na przeciwnika, 

d) Przytrzymuje przeciwnika, 

e) Pluje na przeciwnika, 

f) Rozmyślnie dotyka piłkę ręką, 

g) Za pomocą wślizgu atakuje piłkę będącą w posiadaniu przeciwnika, 

h) Wybija nogą piłkę trzymaną przez bramkarza, 

i) Bramkarz dotyka ręką poza własnym polem karnym, 

7. Rzut wolny pośredni przyznawany jest w przypadku gdy zawodnik: 

a) Bramkarz dotyka lub zagrywa piłkę ręką po zagraniu przez współpartnera, 

b) Bramkarz dotyka lub prowadzi piłkę rękami lub nogą we własnym polu karnym dłużej 

niż 4 sekundy, 

c) Zawodnik gra w sposób niebezpieczny, 

d) Używa obraźliwych lub ordynarnych słów, 

e) Wybija nogą lub głową piłkę trzymaną przez bramkarza, 

f) Przeszkadza bramkarzowi we wprowadzeniu piłki do gry lub popełni inny czyn, który 

sędzia zakwalifikuje, jako rzut wolny pośredni, 

g) Gestem lub słowem okazuje niezadowolenie z decyzji sędziego, 

8. Wykonujący rzut wolny pośredni i bezpośredni ma 4 sekundy na wprowadzenie piłki do gry. 

9. W przypadku rzutu wolnego mur ustawiony jest w odległości 5 metrów od piłki, 

10. Z rzutu wolnego pośredniego nie można zdobyć bramki. 

11. Żaden rzut wolny nie może być wykonywany z odległości bliższej niż 5 metrów od bramki. 

12. Rzut z autu przyznaje się drużynie przeciwnej zawodnikowi, który jako ostatni dotknął piłki, 

z miejsca gdzie piłka całym swym obwodem, na podłożu lub w powietrzu przekroczyła linię 

boczną. 



13. Rzut z autu jest wolnym rzutem pośrednim, wykonywany jest nogą, piłka stojąca, ustawiona 

na lub przed linią boczną, mur ustawiony w odległości 5 metrów od piłki, 4 sekundy na 

wznowienie gry. 

14. Rzut od bramki wykonuje tylko bramkarz( wyłącznie rękami).  Bramkarz może rzucić piłkę 

przez linię środkową na połowę przeciwnika. Bramkarz ma 5 sekund na wznowienie gry, z 

rzutu od bramki nie można zdobyć bezpośrednio gola. 

15. Rzut od bramki przyznaje się, gdy piłka całym swym obwodem, dotknięta ostatnio przez 

zawodnika drużyny atakującej, przekroczy linię bramkową zarówno po podłożu jak i w 

powietrzu, a bramka nie zostaje zdobyta. 

16. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów. 

17. Rzut z rogu wykonywany jest nogą, wykonujący ma 5 sekund na wprowadzenie piłki do gry, 

mur w odległości 5 metrów od piłki. 

18. Nie obowiązują przepisy o spalonym. 

19. W turnieju  obowiązuje całkowity zakaz gry ,,wślizgiem”. 

§7 Kary 
1. W trakcie turnieju obowiązują kary czasowe: jedno i dwuminutowe, a także czerwona kartka. 

2. Kary czasowe stosuje się poprzez wykluczenie z gry gracza ukaranego na czas jednej lub 

dwóch minut. Gracz jest uprawniony do powrotu na boisko po upływie czasu kary lub po 

utracie bramki przez swoją drużynę. W razie ukarania więcej niż jednego zawodnika danej 

drużyny, utrata bramki uprawnia do wejścia na boisko tylko jednego z nich.  

3. Zawodnik ukarany czerwona kartką nie może powrócić na boisko. Po pięciu minutach od 

nałożenia tej kary, w jego miejsce może na boisko wejść inny zawodnik tej drużyny.   

4. Kara czerwonej kartki udzielana jest w przypadku Wykluczenie czerwoną kartką następuje, 

gdy zawodnik: 

a) gra brutalnie; 

b) pluje na przeciwnika lub na inne osoby; 

c) zachowuje się wybitnie niesportowo; 

d) używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka; 

e) czynne znieważenie lub naruszenie nietykalności sędziego, innego zawodnika, 

f) kibica lub organizatora; 

g) pozbawia oczywistej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w 

kierunku bramki tego zawodnika popełniając przewinienie karane rzutem wolnym lub 

rzutem karnym; 

h) pozbawia drużynę przeciwna bramki lub realne szansy na jej zdobycie; 

rozmyślnie zagrywając piłkę ręką ( nie dotyczy bramkarza we własny polu karnym); 

i) po raz wtóry zachowuje się nie sportowo, będąc poprzednio ukarany 

napomnieniem; 

5. W przypadku czerwonej kartki za faul taktyczny zawodnik, który dopuścił się takiego 

przewinienia będzie automatycznie pauzował 1 mecz. Zawodnik, który otrzymał czerwoną 

kartkę, automatycznie zostaje odsunięty od kolejnego spotkania ( bez powiadamiania przez 

organizatora).  

6. Organizator ma prawo do zwiększenia kary, łącznie z odsunięciem z turnieju, a o nałożeniu 

większej kary organizator powiadomi kapitana drużyny pisemnie. Karty, o której mowa w 

tym punkcie, nie stosuje się w przypadku faulu taktycznego. 

7. W przypadku czynnego znieważenia lub naruszenia nietykalności sędziego i/lub organizatora 

(uderzenie, itp.) sędzia natychmiast zakończy zawody. Wynik meczu zostanie 

zweryfikowany, jako walkower przeciwko drużynie, które zawodnik zawinił. 

8. Kara dyskwalifikacji do końca turnieju za przewinienie polegające na: 

a. naruszeniu nietykalności cielesnej lub fizycznej, znieważeniu osób (sędziego, 

organizatora, współpartnera, przeciwnika, kibica, osoby postronnej) na boisku lub 

poza nim; 



b. Wysoce niesportowym, grubiańskim i ordynarnym zachowaniu przed, w czasie i po 

zawodach w stosunku do osób ( sędziego, organizatora, współpartnera, przeciwnika i 

kibica); 

c. przekupstwa lub próby przekupstwa sędziego; 

9. Organizator za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry ma prawo nałożyć dodatkową 

karę na drużynę lub zawodnika łącznie z przyznaniem walkowera lub dyskwalifikacji z 

rozgrywek. Kara dodatkowa nie musi być następstwem decyzji sędziego prowadzącego 

zawody. 

§8 Pozostałe obowiązki Organizatora i Zawodników  
1. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny się poddać wcześniej badaniom lekarskim 

stwierdzającym ich dobry stan zdrowia. W razie występowania jakichkolwiek przyczyn 

ograniczających lub wykluczających możliwość gry w turnieju, zawodnik zobowiązany jest 

niezwłocznie poinformować o nich Organizatora, a w wypadku ich zaistnienia w trakcie 

Turnieju, również obecnego członka służby medycznej.   

2. Uczestnicy turniej są w szczególności uprawnieni i zobowiązani do zasięgania konsultacji 

medycznej, w razie wystąpienia: bólów głowy lub stawów, zawrotów głowy oraz ogólnego 

osłabienia.  

3. W trakcie turniejów eliminacyjnych organizator zapewnia: obsługę sędziowską, techniczną, 

ubezpieczenie zawodników, opiekę medyczna, napoje. 

4. Koszt dojazdu na turniej i przygotowania do turnieju ponoszą uczestnicy. 

5. Organizator turnieju zapewnia pierwsza pomoc przy urazach powstałych w trakcie meczów. 

§9 Odpowiedzialność 
1. Uczestnicy turnieju Biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i przyjmują do 

wiadomości, iż ewentualne urazy powstałe w ramach ryzyka sportowego nie obciążają 

Organizatora. Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności prawnej za udział 

w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki i urazy.  

2. Firma Let’s Move Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Świętojańskiej 4/44 nie ponosi 

odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektów sportowych. 

§10 Polityka bezpieczeństwa danych osobowych 
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Zbiór danych został zgłoszony i 

zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na podstawie 

odpowiednich przepisów. 

2. Administrator danych osobowych, chroni bezpieczeństwo udostępnionych danych, w 

szczególności chroni te dane przed dostępem osób nieupoważnionych. Są one 

przechowywane w siedzibie Administratora. Funkcję administratora bezpieczeństwa danych 

osobowych pełni Pan Krzysztof Kobyłecki. 

3. Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom realizację uprawnień wynikających art. 32 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 

późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i 

usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w 

przepisach ustawy. Można je realizować poprzez kontakt z administratorem bezpieczeństwa 

danych celem okazania dokumentów, na których są utrwalone. 

4. Dane są zbierane za pośrednictwem formularza zgłoszenia drużyny, a także informacji 

udostępnionych przez Firmę zgłaszającą, a także w trakcie Turnieju w ramach jego 

dokumentacji fotograficznej i filmowej. W wyjątkowych wypadkach, mogą one być również 

zbierane za pośrednictwem protokołu meczowego. 

5. W zakresie zbieranych od członków drużyny danych wchodzą: imię, nazwisko, numer 

PESEL, stanowisko służbowe, telefon kontaktowy ( fakultatywny), pracodawca i wizerunek 

utrwalony w trakcie zawodów za pomocą fotografii lub filmu. 

6. Organizator zbiera i przetwarza dane na potrzeby organizacji, przeprowadzenia i promocji 

Turnieju, w którym zawodnik bierze udział. Cele te realizowane są przede wszystkim 



poprzez: udostępnianie listy zawodników poszczególnych drużyn, tworzenie tabel 

meczowych na zasadach określonych w regulaminie, przeprowadzenia turnieju oraz 

publikowania materiałów dokumentujących Turniej oraz listę zwycięzców. 

7. Numer PESEL wykorzystywany będzie wyłącznie w celu wykupienia polisy, o której mowa 

w §8 ust.3. 

8. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Zawodnikom zgłoszonym do Turnieju, 

którzy w Formularzu zgłoszenia drużyny udostępni swój numer telefonu, 

niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich w szczególności informacje odnoszące 

się bezpośrednio do Turnieju, w których dany zawodnik bierze udział, a także informowania 

o ich przedsięwzięciach Organizatora. Dane osobowe w postaci numeru telefonu nie mogą 

być wykorzystywane w sposób odmienny niż opisany w niniejszym ustępie. 

9. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Organizatora i jego 

kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią 

art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku oświadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. 2002, 

Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). 

10. Podstawowym sposobem komunikacji z Użytkownikami portalu jest adres email 

biuro@letsmove.pl. Pomocniczo mogą być stosowane inne środki kontaktu ujawnione 

Organizatorowi przez członka drużyny oraz Poczta. 

§11 Przepisy końcowe 
1. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, ale ewentualne zmiany nie obowiązują 

zawodników biorących udział w rozgrywkach, na które zapisy rozpoczęły się przed datą jej 

dokonania. Rozgrywki, na które zapisy rozpoczęły się przed datą dokonania zmian, oraz 

późniejsze zobowiązania stron, ustala się na podstawie wersji regulaminu obowiązującej w 

dniu rozpoczęcia zapisów do turnieju.  

2.  Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów związanych z realizacją 

niniejszej umowy. W razie braku możliwości uzyskania konsensusu na drodze negocjacji, do 

rozpoznania sprawy właściwe będą odpowiednio: 

a) W przypadku Firm Uczestniczących – właściwy ze względu na siedzibę organizatora; 

b) W przypadku zawodników – właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania 

Cywilnego.  

3. W razie jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu, a treścią 

Formularza zgłoszeniowego, Formularza zgłoszenia drużyny lub załączników do tych 

dokumentów, pierwszeństwo mają w/w formularze. 

4. Regulamin turnieju jest własnością Let’s Move sp. z o.o. i jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystywanie go w jakimkolwiek celu bez uzyskania zgody właściciela jest zabronione.  
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