
PROPOZYCJA REGULAMINU 

I. TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN O PUCHAR PREZESA MOIIB WARSZAWA 

I.Cel 

- Popularyzacja i podnoszenie poziomu gry w piłkę siatkową.  

- Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia wśród branży budowlanej. 

- Konfrontacja poziomu gry zawodników i wyłonienie najlepszej drużyny.  

- Promocja Izby MOIIB. 

 

II.Organizator  

MOIIB 

 

III. Termin i miejsce 

08.10.2022 ., Centrum Sportu Wilanów ul. Wiertnicza 26A 

 

IV. Uczestnictwo 

Przewidywana ilość zespołów -   8-10 

1.Turniej zostanie rozegrany w  kategoriach wiekowych  mężczyzn bez ograniczeń ( w zespole może 

być kobieta) 

    - w turnieju uczestniczyć będą zespoły które dokonają zgłoszenia uczestnictwa do 05.09.2022 r.  

     

     

2. Drużyna może liczyć max. 8osób. 

3. Wszyscy zgłoszeni muszą posiadać aktualne badania lekarskie lub składają oświadczenia, że ich stan 

zdrowia pozwala im na uczestniczenie w rozgrywkach. 

4. Drużyna zobowiązana jest do zapłacenia wpisowego w wysokości ( 1.000 zł) – płatne przelewem 

na konto, jest to jednocześnie potwierdzenie udziału zespołu w turnieju. W ramach, wpisowego 

organizatorzy zapewniają udział w  towarzyskim spotkaniu wraz z kolacją dla 8 osób z zespołu.  

 

W/w kwoty należy wpłacić do 16.09.2022 r. na konto: 
45 8015 0004 0070 3930 2070 0003 (WBS O/Okęcie) 

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa 

Z dopiskiem: „Opłata za udział drużyny w turnieju Piłki Siatkowej” 
 

 

5. Proszę o mailowe lub telefoniczne potwierdzenie udziału w zawodach do dnia 05.09.2022r. pod 

nr tel.   22 868 35 35 wew. 132, oraz  email:  biuro@maz.piib.org.pl 

 

6. Wszelkich informacji dotyczących w/w turnieju udziela Stanisław Starosz 602-249-151, lub Anna 

Domańska (22)868-35-35 wew. 132 

 

V. Zasady współzawodnictwa 

 

1. Mecze rozgrywane są do 2 wygranych setów, sety do 21 pkt. (21 pkt. kończący), set 3 do 15 pkt. (2 

pkt. różnicy). Obowiązują przepisy PZPS 

2. Zasady punktacji i wyłaniania zwycięzców w rundzie eliminacyjnej 

Zespół wygrywający spotkanie w stosunku 2:0 otrzymuje za zwycięstwo 3 punkty meczowe (duże 

punkty), a przegrywający 0 punktów. Za zwycięstwo w stosunku 2:1 drużyna wygrywająca otrzymuje 

2 punkty, a przegrywająca 1 punkt. 

Miejsca są ustalane na podstawie ilości zwycięstw. 

W przypadku, kiedy drużyny zdobędą taką samą ilości zwycięstw decydują zdobyte punkty, a następnie 



wg podanej kolejności 

    - bilans wygranych i przegranych setów z wszystkich rozegranych meczów 

    - różnica w małych punktach z wszystkich rozegranych meczów 

    - różnica w małych punktach z bezpośrednich meczów między zainteresowanymi drużynami 

    - wynik i bilans setów z bezpośrednich meczów między zainteresowanymi drużynami 

    - Zwycięzcy grup rozegrają mecz o I miejsce, drużyny 2-ch miejsc zagrają o 3 miejsce 

 

VI. Nagrody 

Za miejsca I-III zespoły otrzymują medale i puchary. 

Pozostałe drużyny otrzymają pamiątkowe statuetki w grupach 

 

VII. Przepisy końcowe 

1. Wszelkie kwestie sporne i niejasności, jakie mogą wyniknąć  podczas rozgrywek rozstrzyga 

organizator. 

2. Organizator zapewnia przebieralnie, ale nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione podczas 

turnieju. 

3. Drużyny powinny posiadać jednolity strój sportowy (koszulki z numerami). Uczestnicy powinni 

występować w miękkim obuwiu sportowym. 

4. Rozgrzewkę drużyny przeprowadzają własnymi piłkami. 

5. Mecze będą rozgrywane piłkami Molten lub Mikasa. 

 

VIII. Sprawy różne 

1.  Karta zgłoszeniowa  

    - nazwa drużyny 

    - imię i nazwisko zawodnika 

    - pesel zawodnika 

    - dokładny adres , telefon oraz adres e-mail osoby kontaktowej / kierownika zespołu / 

 

IX. PROGRAM 

1. Sobota 08.10.2022 r. 

   -  odprawa kapitanów zespołów, losowanie i przedstawienie systemu rozgrywek  09.00  

   -  rozpoczęcie turnieju uroczyste otwarcie turnieju przez Prezesa MOIIB o godz. 09.15     

   – rozpoczęcie gry w grupach 09.30 

   - zakończenie meczy ok. godz. 17.00    

   - catering i wręczenie nagród w sali na I piętrze o godz., 17.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 

DO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ  
O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY OKRĘGOWEJ MOIIB 

 

 
 

……………………………………………………………………………………………… 
(nazwa drużyny)  

 

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

(nazwa reprezentowanego samorządu / instytucji )  

 
 

 
Lp.  Imię i nazwisko uczestnika PESEL  

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

6. 
  

7. 
  

8 
  

 

 
 

………………………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko /kierownika zespołu/  
 

…………………………………………………………………………………………….… 
Adres e-mail osoby wyznaczonej do kontaktu /kierownika zespołu/  
 

……………………………………………………………………………………….……… 
Tel. osoby wyznaczonej do kontaktu /kierownika zespołu/ 

 
 
 

   ………………………………………… 
podpis osoby zgłaszającej  



………………………                                                           …………………………………                              
           Imię i nazwisko                                                                                                  Miejscowość i data                                  

 

…..…………………… 
       Adres zamieszkania 
 

………….…………… 

OŚWIADCZENIE 

 O STANIE ZDROWIA POZWALAJĄCYM NA WZIĘCIE UDZIAŁU W TURNIEJU 

PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR PRZEWODNICZACEGO  
RADY OKREGOWEJ MOIIB  

 

 

 Niniejszym oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w 

Turnieju piłki siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Okręgowej MOIIB  w dniu 

08 października 2022r.  

                                                                                                               

………………………………… 
                                           podpis uczestnika 
 
 

 
 
 
 

 
Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
2) kontakt w sprawie danych osobowych dane_osobowe@maz.piib.org.pl, 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady 
MOIIB w przestrzeni publicznej i w mediach. 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat, w przypadku członków MOIIB informacja o odbytym 
szkoleniu przechowywana jest bezterminowo w celu udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych członka, dane 
wizerunkowe przechowywane są do czasu wycofania zgody. 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą współorganizatorzy Turnieju,  
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie  

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu potwierdzenia udziału w Turnieju,  a w zakresie wizerunkowym jest 
dobrowolne poprzez udział w zdjęciach. 

 

 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych tj. imię, nazwisko,  nr członkowski MOIIB w przypadku członka MOIIB, dla 
pozostałych osób fakt przynależności do określonego  Stowarzyszenia, Samorządu, Uczelni lub reprezentowania innej Instytucji, 

w celu wzięcia udziału w Turnieju w Piłce Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady MOIIB  organizowanym przez Mazowiecką 
Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa  oraz  wizerunku  w celu budowania pozytywnego wizerunku Mazowieckiej Okręgowej  
Izby Inżynierów Budownictwa w przestrzeni publicznej i w mediach. Wyrażam również zgodę na publikację mojego wizerunku 
utrwalonego na zdjęciach wykonanych w trakcie turnieju w celu publikacji w Inżynierze Mazowsza, na stronie 

www.maz.piib.org.pl   
 
 

………………………………… 
                                           podpis uczestnika 

                                                                   




