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REGULAMIN TURNIEJU „X Memoriał Mariana Krasowskiego” 
Komprachcice, 5.11.2022 

TURNIEJ BADMINTONA 

 
Opolski Turniej Badmintona Dzieci i Żaków (otwarty dla zawodników z całej Polski i spoza Polski) 
 
ORGANIZATOR: 
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Victoria Domecko” 

 

Szczegółowych informacji udziela  
Sławomir Hetmański – 668 032 729, e-mail: info@luks-victoria.pl 

 

TERMIN: 
Data: 5.11.2021 r. 
Godzina: 9:00     planowana godzina zakończenia ok. 17.00 

Odprawa techniczna trenerów – 8.30 
 
MIEJSCE: 
Hala OSiR w Komprachcicach 
46-O70 Komprachcice 
ul. Szkolna 18  

Ilość kortów - 7 
 
KATEGORIE TURNIEJU*: 
U9: 
-singiel chłopców do lat 9 (2014 i młodsi) 
-singiel dziewcząt do lat 9 (2014 i młodsi) 
U11: 
-singiel chłopców do lat 11 (2012 i młodsi) 
-singiel dziewcząt do lat 11 (2012 i młodsi)) 
 

 
* Zawodnik może brać udział tylko w jednej kategorii. 
* O długości rozgrywanych setów sędzia główny poinformuje podczas odprawy technicznej w 
dniu turnieju o godz. 8.30 (uwzględniając ilość zawodników). 
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TERMIN ZGŁOSZEŃ: 
31.10.2022 r. do godz. 22.00 – zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres e-mail: mareklysakowski@onet.pl      
W zgłoszeniu należy podać rok urodzenia uczestnika.   

Sędzia główny: Marek Łysakowski tel. 604 510 079 nr rej. GPL 11 

 

LOSOWANIE: 
3.11.2022 r. godz.8.00, publikacja godz. 20.00 – Baborów ul. Krakowska 26 

 
 
OPŁATA STARTOWA: 
30 PLN od osoby.  Termin opłacenia 5.11.2022 r. godz. 10.00 
 
NAGRODY: 
Dyplom dla każdego uczestnika, medale i statuetki za miejsca 1-3, nagrody wg możliwości organizatora
  

PARTNERZY: 

Mariusz Kozów – KlozStuttgart  www.berater-kloz.de 

Urząd Gminy Komprachcice 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach 

Technobud Opole 

Bar Pierożek 

OOZBad 

KSETRA – Przedsiębiorstwo projektowo – budowlane  http://ksetra.pl/  

KAWASAKI Badminton Europe 
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Ochrona danych osobowych 

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia 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), 

powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:  

Organizatorzy mają prawo do wykorzystania na własny użytek zdjęć, filmów oraz innych obrazów wykonanych 

podczas turnieju. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników turnieju ,którzy powinni 

posiadać ubezpieczenie NNW. Podczas turnieju będzie zapewniona niezbędna opieka medyczna. Zdając sobie sprawę 

z zagrożenia wynikającego z obecności w naszym kraju wirusa COVID-19 turniej będzie zorganizowany zgodnie z 

obowiązującymi w danym momencie wytycznymi w sprawie organizacji zawodów sportowych Głównego Inspektora 

Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Związku Badmintona. 

 Administratorem danych osobowych jest LUKS Victoria Domecko (46-070 Domecko) przy ulicy Opolska 52, tel: 

668 032 729, e-mail: info@luks-victoria.pl 

 Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem 

możliwości wzięcia udziału w zawodach.  

 Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz 

wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 

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. 

 Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz sędzia główny.  

 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia zawodów i udokumentowania organom 

skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały pozyskane. 

 Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem. 

  


