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1. ORGANIZATOR  

Polska Liga Siatkówki S.A. 

ul. Bagno 2, 00-112, Warszawa  

tel. 22 253 11 11, fax. 22 253 63 63  

Patronat: Polski Związek Piłki Siatkowej 

 

2. TERMIN I MIEJSCE  

10 – 12 czerwca 2022 r., Kędzierzyn-Koźle 

 Hala Azoty, ul. Mostowa 1 A  

3. Mistrzostwa Polski rozgrywane są raz w roku, systemem turniejowym.  

4. Zespół, który zajmuje pierwsze miejsce otrzymuje tytuł „Mistrza Polski Oldboyów w piłce 

siatkowej” w danej kategorii wiekowej.  

5. Z zastrzeżeniem pkt.7, wszystkie mecze będą rozgrywane zgodnie z aktualnymi „Przepisami 

gry w piłkę siatkową”.   

6. Spotkania będą grane do dwóch wygranych setów, w przypadku wyniku 1:1, seta 

decydującego gra się do 15 punktów (z przewagą 2 punktów).  

W rozgrywkach grupowych zespół wygrywający mecz otrzymuje za zwycięstwo 2 punkty, 

zespół przegrywający mecz otrzymuje 1 punkt, za walkower zespół otrzymuje 0 punktów. 

Kolejność drużyn w tabeli ustalana jest według:  

a) większej liczby zdobytych punktów meczowych;  

b) większego ilorazu setów wygranych do przegranych;  

c) większego ilorazu małych punktów zdobytych do straconych; 

d) jeżeli pomimo zastosowania reguł określonych w podpunktach a), b) i c) nie można 

ustalić kolejności, o wyższym miejscu w tabeli decydują wyniki meczów pomiędzy 

zainteresowanymi drużynami.  

7. Mecze dla kategorii wiekowych powyżej 50 lat i starszych będą rozgrywane na siatce o 

wysokości 238 cm.     

 

8. LOSOWANIE GRUP  

01.06.2022 roku 

godz. 12.00 - losowanie grup ORLEN Mistrzostw Polski Oldboyów w piłce siatkowej. Wyniki 

losowania zostaną opublikowane na stronach internetowych www.plusliga.pl  oraz 

www.oldboysvolleyballcup.pl najpóźniej do 24 godzin po losowaniu. 

 

http://www.plusliga.pl/
http://www.oldboysvolleyballcup.pl/
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 PROGRAM  

 10.06.2022 (piątek)  

odprawa techniczna – godzina zostanie podana po terminie przyjmowania zgłoszeń 

uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski Oldboyów w piłce siatkowej* do potwierdzenia 

rozpoczęcie meczów – godzina zostanie podana po terminie przyjmowania zgłoszeń  

 

11.06.2022 (sobota)  

godziny meczów zostaną podane po losowaniu    

 

12.06.2022 (niedziela)  

godziny meczów zgodnie z programem  zawodów  

około godz. 15.30 zakończenie zawodów  

 

9. UCZESTNICTWO  

9.1. Zawody zostaną rozegrane w 7 (siedmiu) kategoriach wiekowych: 

9.1.1.  powyżej 35 lat (rok urodzenia 1987 i starsi)  

9.1.2.  powyżej 40 lat (rok urodzenia 1982 i starsi) 

9.1.3.  powyżej 45 lat (rok urodzenia 1977 i starsi) 

9.1.4. powyżej 50 lat (rok urodzenia 1972 i starsi)  

9.1.5. powyżej 55 lat (rok urodzenia 1967 i starsi) 

9.1.6.  powyżej 60 lat (rok urodzenia 1962 i starsi) 

9.1.7.  powyżej 65 lat (rok urodzenia 1957 i starsi) 

9.2. O zakwalifikowaniu do danej grupy wiekowej decyduje rok urodzenia. 

9.3. Warunkiem utworzenia danej kategorii wiekowej jest zgłoszenie co najmniej 4 drużyn.  

9.4. Zawodnicy startujący w zawodach muszą podpisać oświadczenie o grze na własną 

odpowiedzialność. Oświadczenie z poświadczeniem autentyczności podpisów zawodników 

przez kierownika drużyny (wzór dokumentu do pobrania) musi być dostarczone na odprawie 

technicznej lub przed rozpoczęciem pierwszego meczu. Brak oświadczenia skutkuje 

niedopuszczeniem do udziału w zawodach/meczu.   Zawodnicy grający w turnieju muszą 

posiadać jednakowe, ponumerowane (zgodnie z przepisami gry w piłkę siatkową) stroje 

sportowe. 

9.5. W Mistrzostwach Polski Oldboyów dopuszcza się udział zawodników zagranicznych, z 

zastrzeżeniem, że tylko trzech może przebywać na boisku.  
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10. ZGŁOSZENIA 

10.1. Formularze zgłoszeniowe opublikowane są na stronie internetowej 

www.oldboysvolleyballcup.pl  

10.2. Zgłoszenie do turnieju powinno zawierać: 

10.2.1. nazwę zespołu składającą się z maksymalnie trzech wyrazów, w tym nazwa 

miejscowości lub regionu, 

10.2.2. imienną listę zawodników z dokładną datą urodzenia (w skład drużyny wchodzi 

max. 14 zawodników + trener + kierownik drużyny), 

10.2.3. dokładny adres, telefon oraz adres e-mail osoby ,,kontaktowej” (kierownika 

zespołu), 

10.2.4. dane do faktury (osoba fizyczna/firma) 

10.2.5. potwierdzenie przelewu opłaty za wpisowe 

/potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres mailowy ppres@pls.pl z pełną 

nazwą drużyny i kategorii wiekowej/ 

     

10.3. Wpisowe za udział w turnieju pobierana jest opłata 1.000,00 złotych netto +23% VAT, tj.   

           1.230,00 złotych brutto  (kwota dotyczy każdej zgłoszonej drużyny bez względu na 

liczbę zgłoszonych zawodników) 

10.4. Wpłaty należy dokonać na konto Polskiej Ligi Siatkówki S.A.: 

BNP Paribas Bank Polska S.A.  

58 2030 0045 1110 0000 0031 3050  

10.5. Termin zgłoszeń upływa 27.05.2022 r o godz. 22.00.  

Po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.  

10.6. Zawodnicy startujący w zawodach oraz trener muszą potwierdzić fakt zapoznania się z 

niniejszym regulaminem i jego akceptację oraz wyrazić zgody na wykorzystanie ich wizerunku 

dla celów informowania o mistrzostwach. Oświadczenia, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, z poświadczeniem autentyczności podpisów zawodników przez kierownika 

drużyny, muszą być dostarczone na odprawie technicznej. Brak oświadczenia skutkuje 

niedopuszczeniem do udziału w zawodach.  

 

 

 

http://www.oldboysvolleyballcup.pl/
mailto:ppres@pls.pl
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11. Przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z udziałem w XXVI Mistrzostwach 

Polski Oldboyów w piłce siatkowej im. Wojciecha Zielińskiego, tj. danych zawodników, trenera, 

kierownika drużyny (a także osoby na którą wystawiona została faktura lub której ma ona 

zostać doręczona – jeżeli sytuacja taka ma miejsce), jest spółka Polska Liga Siatkówki S.A. z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2 (00-112 Warszawa), KRS: 0000151248, NIP: 

5213113357 (dalej „PLS” lub „Administrator”).  

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez przesłanie wiadomości na adres  

e-mail: daneosobowe@pls.pl lub poprzez przesłanie pisma na adres siedziby PLS, wskazany w 

pkt 1. 

3. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach i na następujących 

podstawach prawnych: 

• w celu wykonania zawartej z PLS umowy na udział w XXVI Mistrzostwach Polski 

Oldboyów w piłce siatkowej im. Wojciecha Zielińskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)  dalej „RODO” – 

podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy; 

• w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa, w szczególności dla celów 

podatkowych oraz rachunkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. f RODO, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora; 

• w celach objętych zgodą osoby której dane dotyczą.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu danego przetwarzania, w tym z 

uwzględnieniem wymogów wynikających z właściwych przepisów prawa. Dane osobowe 

pozyskane w związku z realizacją umowy na udział w XXVI Mistrzostwach Polski Oldboyów w 

piłce siatkowej im. Wojciecha Zielińskiego będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia 

potencjalnych roszczeń związanych z realizacją umowy oraz powstałych w związku z udziałem 

w XXVI Mistrzostwach Polski Oldboyów w piłce siatkowej im. Wojciecha Zielińskiego. Dane 

osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania zgody 

przez osobę, której dane dotyczą. 

5. Dane mogą być przekazywane podwykonawcom PLS (podmiotom przetwarzającym) np. 

firmom księgowym, prawniczym, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom 

przetwarzającym dane w celu windykacji należności, firmom wysyłkowym. 

6. Dane osobowe nie będą udostępnianie poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
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7. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili cofnięta. 

W przypadku cofnięcia zgody dane nie będą już przetwarzane na tej podstawie, co nie 

wyklucza jednak możliwości przetwarzania ich przez Administratora na innej podstawie, w 

szczególności w oparciu o inne podstawy wskazane w pkt 3.  

Aby cofnąć zgodę wystarczy przesłać e-mail na adres wskazany w punkcie 2. powyżej lub 

skorzystać z innego kanału komunikacji tam wskazanego. 

8. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes 

Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia 

sprzeciwu w dowolnym momencie - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wówczas 

PLS nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych 

prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i 

wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Uwzględnienie 

sprzeciwu nie wyklucza jednak możliwości przetwarzania danych przez PLS na innej podstawie. 

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych – gdy uzna, że przetwarzanie przez PLS narusza przepisy 

RODO.  

10. Osoba, której dane dotyczą w każdej chwili posiada prawo do dostępu do treści swoich danych 

jaki i sprostowania (poprawiania). 

11. W sytuacjach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz w zakresie tam 

wskazanym, PLS zrealizuje ponadto uprawnienia osoby, której dane dotyczą do:  

(i) usunięcia danych osobowych;  

(ii) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

(iii) otrzymania kopii danych lub przeniesienia danych osobowych – jeżeli jest to 

technicznie możliwe.  

W przypadku woli zrealizowania któregokolwiek z powyższych uprawnień należy  

skontaktować się z PLS poprzez e-mail: pls@pls.pl lub przesyłając pismo na adres PLS, 

wskazany w pkt 1.  

12. Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w XXVI Mistrzostwach Polski 

Oldboyów w piłce siatkowej im. Wojciecha Zielińskiego obejmuje także: 

• opublikowanie przez organizatora imienia i nazwiska oraz numeru wraz z nazwą 

reprezentowanej drużyny na liście startowej oraz rozpowszechnianie tej listy celem 

przeprowadzenia XXVI Mistrzostw Polski Oldboyów w piłce siatkowej im. Wojciecha 

Zielińskiego; 

• opublikowanie przez organizatora imienia i nazwiska oraz numeru w miejscu 

rozgrywania XXVI Mistrzostw Polski Oldboyów w piłce siatkowej im. Wojciecha 

Zielińskiego oraz podczas ceremonii dekoracji zawodników i zamknięcia mistrzostw; 
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• opublikowanie wizerunku zawodników, trenera i kierownika drużyny utrwalonych na 

fotografiach oraz w materiałach wideo wykonanych podczas XXVI Mistrzostw Polski 

Oldboyów w piłce siatkowej im. Wojciecha Zielińskiego na stronach internetowych 

PLS, na oficjalnym kanale YouTube oraz na oficjalnych kontach PLS w social media. 

13. Członkowie drużyny biorący udział w XXVI Mistrzostwach Polski Oldboyów w piłce siatkowej 

im. Wojciecha Zielińskiego wyrażają zgodę na nieodpłatne, wykorzystanie i rozpowszechnianie 

swojego wizerunku na stronach internetowych, mediach społecznościowych i YouTube PLS ich 

wizerunku utrwalonego na fotografiach wykonanych podczas XXVI Mistrzostw Polski 

Oldboyów w piłce siatkowej im. Wojciecha Zielińskiego bez ograniczeń ilościowych, 

terytorialnych, czasowych, wraz z prawem do jej przeniesienia na inne podmioty, w celu 

informowania o odbyciu się i przebiegu XXVI Mistrzostw Polski Oldboyów w piłce siatkowej im. 

Wojciecha Zielińskiego.  

14. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do: 

 - podziału na grupy eliminacyjne, 

 - zmiany w programie zawodów 

 - rozstrzygania spraw spornych nieobjętych niniejszym Regulaminem. 

 

 

Komitet Organizacyjny  

XXVI ORLEN Mistrzostw Polski Oldboyów w piłce siatkowej 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, kwiecień 2022 r.  


