
Otwarte Mistrzostwa Tenisa Ziemnego –  

Turniej Singla OPEN - Ząbkowice Śląskie 11.09.2021r. 

Turniej Debla OPEN –  Ząbkowice Śląskie 18.09.2021 r. 

 
1. Organizator  
     - Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.  

 

2. Cel imprezy 
     - promocja aktywnego wypoczynku 

     - popularyzacja tenisa ziemnego wśród mieszkańców Gminy, Powiatu ząbkowickiego. 

 

3.Terminy i Miejsce 
- Turniej Singla OPEN 11.09.2021, godz. 9:00  

      - Turniej Debla OPEN 18.09.2021, godz. 9:00  

- Korty ziemne- Stadion Miejski przy ulicy Kusocińskiego 17. 

 

4.Zgłoszenia do turnieju 
- Zgłoszenia zawodników będą przyjmowane w dniu zawodów lub telefonicznie, do godz. 

8.45 oraz opłaceniu kwoty wpisowego w wysokości 30 zł od osoby. 

- turniej będzie prowadzony w kategorii OPEN. 

- zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych aby móc 

wystartować w turnieju. 

 

5. System gry 
    - w zależności od ilości zgłoszonych zawodników system gry zostanie podany  

       w dniu zawodów. 

    -zawody będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami PZTZ. 

 

6. Losowanie 
    - losowanie odbędzie się w dniu zawodów o godz. 8.50 

 

7. Nagrody  
   - za miejsca 1-3 – puchary + nagrody rzeczowe 

 

8. Postanowienia końcowe 
Każdy uczestnik biorący udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych prze Organizatora (Ząbkowickie Centrum Sportu  i 

Rekreacji Sp. z o.o.) celem zgłoszenia do imprezy i podania wyników do ogólnej 

wiadomości (zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; 

Dz.U.Z 2002r. Nr 101,poz.926 ze zm.)                           

Akceptując regulamin każdy Uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) 

wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z 

jego danymi osobowymi mogły być wykorzystywane przez prasę, oraz na portalach 

internetowych, a także w celach marketingowych Organizatora oraz sponsorów. 

Uczestnicy turnieju ubezpieczają się na koszt własny.-Organizatorzy nie ponoszą 

odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników oraz za urazy i kontuzje powstałe w trakcie 

trwania imprezy. 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zawodnicy dokonują we własnym 

zakresie. 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie 

obiektu. 

Przy niesprzyjających warunkach pogodowych turniej może zostać odwołany we wszystkich 

sprawach dotyczących rozgrywek decyduje Organizator zawodów. 

Informacje i zapisy u  Wojciecha Siewruka, tel.: 796399783. 


