REGULAMIN
RECMAN CUP 2019

1.
2.
3.
4.
1.

2.

1.
2.
3.
2.
3.
4.

5.

1.
2.

Postanowienia ogólne
Termin turnieju: 3-4.08.2019 r.
Miejsce rozgrywania turnieju: Korty tenisowe OSiR: Suwałki, ul. Wojska Polskiego 17
Opiekunowie turniej: Aneta Wiewióra, Marta Suchocka-Rolka.
Uczestnicy turnieju zobowiązani są do przestrzegania zasad turnieju Recman Cup.
Warunki uczestnictwa
Kategorie:
a. Turniej singlowy – Mężczyźni Open oraz Mężczyźni Open 50+
b. Turniej mikst
c. Turniej street tennis
Zawodnicy – w turnieju Recman Cup mogą brać udział:
a.
Amatorzy,
b.
Zawodnicy, którzy spełniają następujące warunki:
i. 15 lat karencji dla zawodników klasyfikowanych kiedykolwiek na listach
seniorskich PZT,
ii. 8 lat karencji dla zawodników klasyfikowanych na miejscach od 1 do 50, na
listach do lat 16 i 18,
iii. 5 lat karencji dla osób klasyfikowanych na miejscach od 51, na listach do lat 16 i
18,
iv. 1 rok karencji dla osób klasyfikowanych na listach do lat 12 i 14 niezależnie od
zajmowanego miejsca.
c. W turniejach kategorii Open nie mogą brać udziału gracze kiedykolwiek klasyfikowani na
listach ATP, WTA i ITF, z wyłączeniem list ITF Seniors.
d. Karencja liczona jest od roku następującego po roku, w którym zawodnik był ostatni raz
sklasyfikowany na listach. Od regulaminu nie ma wyjątków.
Postanowienia szczegółowe
Rozstawienie zawodników zostanie dokonane losowo.
Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania harmonogramu turnieju oraz planu gier.
Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania godzin rozpoczęcia swoich meczów. Obowiązkiem
zawodnika jest uzyskanie informacji o terminie rozpoczęcia swojego meczu.
Zawodnik, od momentu wywołania swojego meczu, ma 5 minut na stawienie się na korcie. Jeżeli
zawodnik nie stawi się w tym czasie na korcie, sędzia może podjąć decyzję o dyskwalifikacji.
Rozgrzewka przedmeczowa trwa 5 minut. Po tym czasie zawodnicy są zobowiązani do
rozpoczęcia meczu.
Turniej singlowy rozgrywany jest wygrania jednego seta. Przy stanie 6-6 w secie o zwycięstwie
decyduje tie-break do 7 punktów. Istnieje możliwość, że półfinały i finał zostaną rozegrane do
wygrania 9 gemów (przy stanie 8:8 o zwycięstwie decyduje tie-break do 7 punktów) lub dwóch
setów (przy stanie 1-1 w setach o zwycięstwie decyduje tie-break do 10 punktów).
Plan gier może ulec zmianie np. z powodu złych warunków atmosferycznych, jak i przesunięć w
planie gier spowodowanych długim czasem rozgrywanych meczów. W przypadku zaistniałych
zmian mecze mogą zostać przeniesione na inny kort bądź obiekt.
Postanowienia dodatkowe
Zawodnicy zobowiązani są do ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione na terenie
obiektu, które uległy zniszczeniu bądź kradzieży.

3. Zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu imprezy oraz
regulaminu obiektu. Brak zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami nie zwalnia z
odpowiedzialności w przypadku ich nieprzestrzegania.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Zawodnika, iż:
a. Administratorem danych osobowych Zawodnika jest: Recman Sp. z o.o.,
ul. Wojska Polskiego 112 E, 16-400 Suwałki, zwany dalej Administratorem.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych Zawodnika.
b. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iod@recman.pl.
c. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych. Dane osobowe Zawodnika
przetwarzane będą w celu:
i. udziału w Recman Cup (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO); prowadzenia
marketingu, wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit.
a, f RODO);
ii. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
iii. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. w zakresie
realizowania celów archiwizacyjnych, statystycznych, a także z uwagi na potrzebę
zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego oraz dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f.
RODO).
d. Odbiorcy danych
i. Dane osobowe Zawodnika mogą być przetwarzane również przez podmioty, z
którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej oraz Polski
Związek Tenisowy.
e. Podanie przez Zawodnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do
wzięcia udziału w Recman Cup.
f. Zawodnik posiada prawo do:
i. Dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych osobowych (otrzymania
ich kopii), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa
(m.in. z RODO).
ii. Wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych).
iii. Dane osobowe Zawodnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywana poza obszar EOG.
iv. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a
RODO przysługuje Zawodnikowi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
v. Dane osobowe Zawodnika będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celów wskazanych w pkt 3 oraz przez okres wymagany w świetle
obowiązującego prawa, nadto przez okres niezbędny w celu archiwizowania
danych lub dochodzenia roszczeń/obrony przed roszczeniami, ewentualnie do
momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych.

