
 

 

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 

POD NAZWĄ „ULICÓWKA” 

 

§ 1 

1. Organizatorem Turnieju piłki nożnej pn. „Ulicówka” jest Stowarzyszenie Na Rzecz 

Rozwoju Wsi Bełk, zwanym dalej „Organizatorem”. 

2. Turniej jest organizowany we współpracy z Sołtysem oraz Radą Sołecką sołectwa Bełk. 

3. Patronat nad wydarzeniem objął Śląski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Katowicach. 

4. Turniej jest organizowany w ramach projektu „Ulicówka po raz dziewiąty!” 

współfinansowanego ze środków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

 

§ 2 

Turniej zostanie rozegrany w dniu 2 września 2018 r. na boisku sportowym w Bełku przy 

ulicy Głównej 28. 

 

§ 3 

1. Turniej przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców sołectwa Bełk bez względu na 

wiek i płeć. 

2. Do Turnieju zgłaszają się reprezentanci poszczególnych ulic, osiedla (np. „PGR”) oraz 

organizacji mających siedzibę w sołectwie Bełk (np. „Ochotnicza Straż Pożarna”). 

3. Można zgłosić drużynę złożoną z reprezentantów dwóch, trzech lub więcej ulic pod 

warunkiem wyrażenia zgody przez Organizatora. 

 

§ 4 

1. Każda drużyna dostarczy Organizatorowi zgłoszenie drużyny do Turnieju piłki nożnej 

„Ulicówka”, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie. 

  

§ 5 

1. Drużyna może zgłosić 10 zawodników, w tym 2 zawodników do lat 15, bez możliwości 

dokonywania zmian w czasie rozgrywek. 

2. W przypadku zgłoszenia się do Turnieju ośmiu drużyn (8) lub mniej mecze zostaną 

rozegrane w systemie „każdy z każdym”. 



 

 

3. W przypadku zgłoszenia się do Turnieju dziewięciu drużyn (9) lub więcej rozgrywki 

zostaną podzielone na dwie fazy: 

a) faza grupowa 

- drużyny zostaną podzielone na dwie grupy, w których rozegrają mecz w systemie 

„każdy z każdym”, 

b) faza pucharowa 

- do półfinałów przechodzą drużyny, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w grupie 

(drużyna, która zajęła pierwsze miejsce w grupie 1 gra z drużyną, która zajęła 

drugie miejsce w grupie 2, itd.), 

- zwycięzcy meczów półfinałowych spotykają się w finale, a drużyny przegrywające 

półfinały w meczu o 3 miejsce, 

- drużyny, które zajęły w grupie trzecie miejsca grają o 5 miejsce, itd. 

- w przypadku remisu, przeprowadza się rzuty karne strzelane najpierw po 3, 

potem po 1 razie do skutku. 

4. Mecze rozgrywane są na boisku o wymiarach 25 x 44 m. 

5. Wymiary bramek: 2 x 5 m. 

6. Liczba zawodników na boisku: 5 + 1, w tym przynajmniej jeden zawodnik do lat 15. 

7. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu piłkarskim (lanki, korkotrampki), 

obowiązuje zakaz gry we wkrętach. 

8. Czas trwania zawodów wynosi 15 minut, bez przerw. 

9. Mecze rozgrywa się piłkami nr 5. 

10. W czasie spotkania obowiązują zmiany „hokejowe”. 

 

§ 6 

W trakcie meczu obsadę sędziowską stanowi jeden sędzia, za wyjątkiem meczu o 3 miejsce 

oraz finału, w których obsadę sędziowską stanowi dwóch sędziów. 

 

§ 7 

W trakcie trwania Turnieju stosuje się przepisy gry Polskiego Związku Piłki Nożnej,  

z wyjątkami: 

- nie obowiązują przepisy tyczące pozycji spalonej, 

- odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 3 m, 

- rzut karny wykonuje się z odległości 9 m od środka linii bramkowej, 

- wznowienie gry ze środka traktowane jest jako rzut wolny pośredni, 



 

 

- po wybiciu piłki poza boisko, aut boczny wykonywany jest nogą z miejsca, gdzie piłka 

opuściła pole gry, 

- wprowadzenie piłki do gry z autu bramkowego może odbywać się ręką lub nogą przez 

bramkarza. 

 

§ 8 

1. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt. 

2. Za remis drużyna otrzymuje 1 pkt. 

3. Za przegrany drużyna otrzymuje 0 pkt. 

 

§ 9 

1. O zajęciu miejsca w Turnieju (w przypadku systemu „każdy z każdym”) lub w grupach  

(w przypadku podziału drużyn na dwie grupy) decyduje większa ilość punktów. 

2. Przy dwóch zespołach z jednakową ilością punktów o zajętym miejscu decyduje: 

a) lepszy stosunek bramek, 

b) bezpośredni wynik meczu pomiędzy tymi zespołami, 

c) większa liczba zwycięstw, 

d) konkurs rzutów karnych pomiędzy tymi zespołami. 

 

§ 10 

1. W Turnieju obowiązują następujące sankcje dyscyplinarne: 

a) kary indywidualne: 

- upomnienie, 

- żółta kartka, 

- czerwona kartka. 

b) sankcje: 

- żółta kartka – zawodnik opuszcza boisko na 2 minuty, 

- druga żółta kartka – zawodnik opuszcza boisko na 5 minut, 

- czerwona kartka – bezpośrednio – wykluczenie oraz odsunięcie od następnego 

meczu, 

- w przypadku niesportowego zachowania zawodnik może być odsunięty od dwóch 

spotkań lub całkowicie wykluczony z rozgrywek. 



 

 

2. W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek czerwonej kartki 

otrzymanej przez jednego z zawodników można wprowadzić do gry zawodnika innego 

niż ukarany czerwoną kartką. 

 

§ 11 

1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu odszkodowania za zaginione 

mienie i przedmioty osobiste uczestników rozgrywek. 

2. Organizator zapewnia: 

- obsadę sędziowską, 

- posiłek oraz napój, 

- koszulki sportowe, 

- prowadzenie dokumentacji rozgrywek. 

 

§ 12 

1. Organizator zapewnia nagrody dla: 

- każdego zawodnika z drużyn, które zajęły miejsca 1-3, 

- najlepszego strzelca, 

- najlepszego bramkarza, 

- najlepszego zawodnika. 

2. Wybór najlepszego bramkarza oraz najlepszego zawodnika Turnieju dokonuje jury, które 

składa się z trzech osób, tj. z przedstawiciela Organizatora oraz dwóch sędziów. 

 

§ 13 

1. Wydarzeniem towarzyszącym imprezie jest miniturniej w siatkonogę par. 

2. Każda drużyna zgłoszona do Turnieju piłki nożnej „Ulicówka” jest zobowiązana wystawić 

drużyną składającą się z dwóch osób do miniturnieju w siatkonogę par. 

3. Obowiązuje system gry „każdy z każdym”. 

4. Wymiary boiska do siatkonogi: 9 x 13 m. 

5. Boisko jest podzielone na dwie połowy przez siatkę. 

6. Sposób serwowania – z podłoża ze stojącej piłki. 

7. Drużyna (zawodnik), który zwycięży losowanie ma prawo do decyzji o wyborze 

rozpoczęcia gry lub strony boiska. 

8. Serwis jest wykonywany zza linii końcowej boiska. 

9. Jeżeli przy serwisie piłka dotknie taśmy serwis jest poprawny. 



 

 

10. Nie można przebić pierwszej piłki po serwisie (chyba że piłka wcześniej dotknie podłoża). 

11. Zawodnik ma prawo odbijać piłkę każdą częścią ciała (za wyjątkiem rąk). 

12. Maksymalna liczba odbić piłki od podłoża w trakcie jednej akcji wynosi 1. 

13. Maksymalna ilość kontaktów zawodników z piłką w trakcie jednej akcji wynosi 3. 

14. Zawodnik nie ma prawa dotykać piłki w jednej akcji więcej niż raz z rzędu. 

15. Dotknięcie siatki w czasie gry powoduje przyznanie punktu przeciwnikowi. 

16. Zespół zdobywa punkt po udanym umieszczeniu piłki w boisku po stronie przeciwnika, 

lub niewłaściwym zagraniu zawodnika. 

17. Mecz wygrywa drużyna, która zdobędzie co najmniej 25 punktów i ma co najmniej 2 

punkty przewagi nad przeciwnikiem.  

18. Obowiązuje punktacja: 2 pkt. za zwycięstwo, 0 pkt. za porażkę. 

18. O kolejności drużyn decydują odpowiednio: 

a) większa ilość zdobytych punktów, 

b) wynik meczu bezpośredniego między zainteresowanymi drużynami, 

c) lepsza różnica małych punktów. 

 

§ 14 

Organizator nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia na czas Turnieju - wszyscy startują 

na własne ryzyko - zalecane ubezpieczenie się we własnym zakresie. 

 

§ 15 

1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

2. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator. 

3. Decyzje Organizatora są ostateczne. 

 

§ 16 

1. Każdy uczestnik (w przypadku uczestnika pełnoletniego) oraz opiekun prawny/rodzic  

(w przypadku uczestnika małoletniego) jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych oraz na ewentualne wykorzystanie wizerunku dla potrzeb 

sprawozdawczych z imprezy. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Na 

Rzecz Rozwoju Wsi Bełk. Dane będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji imprezy 

sportowej, ogłoszenia wyników oraz dokonania rozliczeń finansowych przez organizatora. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów. Dane w postaci: nazwa 

drużyny, imię i nazwisko, uzyskany wynik oraz ewentualnie wizerunek (bez podania imienia  



 

 

i nazwiska, za wyjątkiem najlepszego strzelca, zawodnika oraz bramkarza) będą 

udostępniane na stronie www.belk.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl oraz Facebook’u, 

Instagramie i YouTubie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk oraz Urzędu Gminy  

i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

2. Każdy uczestnik (lub opiekun prawny/rodzic) ma prawo dostępu do treści swoich (lub 

dziecka) danych oraz ich poprawiania.  

3. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem rozgrywek i zobowiązany 

jest do jego przestrzegania. 

4. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzula informacyjną zgodnie  

z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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, stanowiącą Załącznik Nr 2 do 

niniejszego regulaminu. 



 

 

Załącznik Nr 1 – Zgłoszenie zawodników 

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY 

na Turniej piłki nożnej pod nazwą „Ulicówka” 

 
Drużyna reprezentująca ulicę/osiedle/organizację: ………………………………………………………………………………………………………. 

Lp. Nazwisko Imię Adres zamieszkania Numer telefonu 

Kapitan drużyny: 

1.     

Zawodnicy do lat 15: 

2.    ------------------------------------------------- 

3.    ------------------------------------------------- 

Pozostali zawodnicy: 

4.    ------------------------------------------------- 

5.    ------------------------------------------------- 

6.    ------------------------------------------------- 

7.    ------------------------------------------------- 

8.    ------------------------------------------------- 

9.    ------------------------------------------------- 

10.    ------------------------------------------------- 



 

 

Załącznik Nr 2 – Klauzula informacyjna 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – ART. 13 RODO 

Turniej piłki nożnej „ULICÓWKA” – 2 września 2018 r. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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, zwane dalej „RODO”, 

oraz informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk  

z siedzibą w Bełku przy ul. Palowickiej 2 (44-237 Bełk), adres e-mail: 

stowarzyszeniebelk@gmail.com, 

2. Administrator danych osobowych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie 

uwagi w zakresie przetwarzania danych osobowych można zgłaszać na adres e-mail: 

stowarzyszeniebelk@gmail.com, 

3. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu, stanu 

zdrowia, zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dotyczą lub od opiekuna 

prawnego (rodziców) sprawujących bezpośrednio władzę nad małoletnim. 

4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu Turnieju piłki nożnej „Ulicówka” na 

podstawie: dla danych zwykłych oraz wyroków z art. 6 ust. 1 pkt. a) – f), lub dla danych 

szczególnych kategorii z art. 9 ust. 2 pkt. a) – j), przy czym: prawnie uzasadnionym 

interesem realizowanym przez Administratora Danych Osobowych jest obowiązek 

wynikający z przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania oraz 

odbioru nagrody, promocji sołectwa Bełk, Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przez 

organizatorów i współorganizatorów. 

5. Odbiorcą danych osobowych będą: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk, 

personel obsługujący Turniej piłki nożnej „Ulicówka” oraz Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z realizacji umowy na 

realizację zadania publicznego pn. „Ulicówka po raz dziewiąty !” oraz z przepisów prawa 

dotyczących archiwizacji. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych lub danych 

osobowych swoich dzieci, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych. 



 

 

8. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych bez podania przyczyny, ponieważ jest 

Pani/Pan uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy przetwarzane dane wykorzystywane są 

do celów innych niż wskazane. 

9. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie 

jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan,  

iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jest Pani/Pan 

zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

niemożność zakwalifikowania uczestnika do udziału do udziału w Turnieju piłki nożnej 

"Ulicówka”. 

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  

w formie profilowania. 



 

 

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie uczestnika 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA BIORĄCEGO UDZIAŁ  

W TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ „ULICÓWKA” 

 

Ja, niżej wymieniona/y i niżej podpisana/y,  

 

………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko) 

 

wyrażam zgodę na udział w dniu 2 września 2018 r. w Turnieju piłki nożnej „Ulicówka” 

spełniając warunki określone w Regulaminie turnieju: 

1. Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania 

Regulaminu Turnieju piłki nożnej „Ulicówka”, a tym samym w pełni akceptuję wszystkie jego 

regulacje i postanowienia. 

2. Oświadczam, iż biorę udział w turnieju na swoją odpowiedzialność, mam pełną 

świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z charakteru rozgrywek, które mogą 

polegać na utracie zdrowia i życia. Jednocześnie oświadczam, iż posiadam dobry stan 

zdrowia i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne i medyczne do mojego 

udziału w Turnieju piłki nożnej „Ulicówka”, jak również mój stan zdrowia w pełni pozwala mi 

na udział w tych zawodach. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Turnieju 

piłki nożnej „Ulicówka” (Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk z siedzibą w Bełku przy 

ul. Palowickiej 2), dla celów związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem 

Turnieju piłki nożnej „Ulicówka”. 

4. Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną Turnieju piłki  

nożnej „Ulicówka”, przekazaną zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (EU) 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, zwane dalej „RODO”, będącego załącznikiem do Regulaminu 

turnieju. 

5. Oświadczam, iż wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie 

mojego wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez 

organizatora Turnieju piłki nożnej „Ulicówka” (Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk  



 

 

z siedzibą w Bełku przy ul. Palowickiej 2), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na 

następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie  

w dowolnej formie, 

2) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 

3) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 

4) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie,  

a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

5) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, 

ulotkach, broszurach, prezentacjach, bilbordach, 

6) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, 

7) udostępnianie oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, 

na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji oficjalnego partnera 

lub współorganizatora w kontekście jego udziału w organizacji Turnieju piłki nożnej 

„Ulicówka”, 

8) w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy 

wykorzystaniu środków masowego przekazu, informacji o Turnieju piłki nożnej 

„Ulicówka”. 

6. Oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie dane i informacje, związane z udziałem  

w Turnieju piłki nożnej „Ulicówka” są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. 

 

 

Bełk, …………………………….. 

                       (data) 

 

…………………………………… 

          (czytelny podpis) 

 

 

* niepotrzebne skreślić 



 

 

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie opiekuna prawnego (rodzica) małoletniego 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO (RODZICA) MAŁOLETNIEGO 

 BIORĄCEGO UDZIAŁ W TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ „ULICÓWKA” 

 

Ja, niżej wymieniona/y i niżej podpisana/y,  

 

………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko Opiekuna prawnego/Rodzica) 

 

wyrażam zgodę na udział w dniu 2 września 2018 r. w Turnieju piłki nożnej „Ulicówka” mojego 

podopiecznego/dziecka*: 

……………………………………………………………                            …………………………………….. 

                            (imię i nazwisko)                                                                      (data urodzenia) 

spełniając warunki określone w Regulaminie turnieju: 

1. Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu 

Turnieju piłki nożnej „Ulicówka”, a tym samym w pełni akceptuję wszystkie jego regulacje  

i postanowienia. 

2. Oświadczam, iż biorący/e udział w turnieju mój podopieczny/moje dziecko* jest dopuszczony/e do 

udziału na moją odpowiedzialność, mam pełną świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających 

z charakteru rozgrywek, które mogą polegać na utracie zdrowia i życia. Jednocześnie oświadczam, iż 

podopieczny/dziecko* posiada dobry stan zdrowia i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania 

zdrowotne i medyczne do jego udziału w Turnieju piłki nożnej „Ulicówka”, jak również jego stan 

zdrowia w pełni pozwala mu na udział w tych zawodach. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora Turnieju piłki nożnej 

„Ulicówka” (Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk z siedzibą w Bełku przy ul. Palowickiej 2), 

dla celów związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem Turnieju piłki nożnej 

„Ulicówka”. 

4. Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną Turnieju piłki  nożnej 

„Ulicówka”, przekazaną zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(EU) 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, zwane dalej 

„RODO”, będącego załącznikiem do Regulaminu turnieju. 

5. Oświadczam, iż wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku 

podopiecznego/dziecka*, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez 

organizatora Turnieju piłki nożnej „Ulicówka” (Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk z siedzibą 

w Bełku przy ul. Palowickiej 2), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 



 

 

autorskim i prawach pokrewnych i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz udzielam 

nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie  

2) w dowolnej formie, 

3) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 

4) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 

5) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie,  

a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

6) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, 

broszurach, prezentacjach, bilbordach, 

7) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, 

8) udostępnianie oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na której 

utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji oficjalnego partnera lub 

współorganizatora w kontekście jego udziału w organizacji Turnieju piłki nożnej „Ulicówka”, 

9) w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy 

wykorzystaniu środków masowego przekazu, informacji o Turnieju piłki nożnej „Ulicówka”. 

6. Oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie dane i informacje, związane z udziałem w Turnieju 

piłki nożnej „Ulicówka” mojego podopiecznego/dziecka* są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. 

 

 

Bełk, …………………………….. 

                       (data) 

 

……………………………………………………… 

(czytelny podpis Opiekuna prawnego/Rodzica) 

 

* niepotrzebne skreślić 

 


