
REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH 

W BOWLINGU 

 

I Organizator 

Organizatorem  zawodów jest Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą 

w Katowicach przy ul. Adama 1 b. 

 

II Czas wydarzenia zawodów 

Ramowy termin rozgrywania zawodów : styczeń –  maj 2023 roku. 

 

III Miejsce  i termin zawodów 

Turnieje eliminacyjne rozgrywane będą w najbliżej dostępnej kręgielni w poszczególnych 

placówkach terenowych oraz punkcie informacyjnym Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

Turniej finałowy rozegrany zostanie w Katowicach. 

 

IV Główne cele zawodów sportowych 

1) integracja środowiska inżynierów budownictwa, 

2) wymiana doświadczeń zawodowych, 

3) promocja bowlingu  i aktywnych formy spędzania czasu , 

4) kształtowanie wśród uczestników zasad rywalizacji takich jak zasada fair play. 

 

V Warunki uczestnictwa 

W zawodach mogą uczestniczyć tylko członkowie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. Każdy członek Izby może uczestniczyć tylko raz w rundzie eliminacyjnej  

w dowolnie wybranym miejscu zawodów, a w rundzie finałowej uczestniczą tylko 

zawodnicy, którzy się zakwalifikowali do niego zgodnie z regulaminem. 

 

VI Rozgrywki, punktacja oraz klasyfikacja 

Zawody odbywają się w dwóch rundach: 

 eliminacyjnej, 

 finałowej. 

W ramach rundy eliminacyjnej rozegranych zostanie pięć zawodów przypisanych biurom 

terenowym i punktowi informacyjnemu: 

 Bielsko-Biała, 

 Częstochowa, 

 Gliwice, 

 Katowice, 

 Rybnik. 

Runda finałowa – turniej finałowy zostanie rozegrany w Katowicach,  

do którego zakwalifikuje się bezpośrednio ośmiu najlepszych zawodników  

z poszczególnych zawodów eliminacyjnych oraz 8 najlepszych zawodników  

ze wszystkich, którzy nie zakwalifikowali się bezpośrednio do finału. 

Rozgrywki odbywają się na ośmiu torach z automatycznie naliczaną punktacją. Czas trwania 

zawodów jest ograniczony, o czym uczestnicy będą powiadomieni przed ich rozpoczęciem. 

Na jednym torze do gry może uczestniczyć do 6 zawodników. O miejscu w klasyfikacji 

zawodów decyduje suma punktów jakie uzyskał zawodnik w dwóch pełnych zakończonych 

rundach. 

Zawody rozgrywane będą tylko w kategorii indywidualnej, klasyfikacja będzie obejmowała 

wszystkich uczestników (bez względu na płeć i wiek). 



 

VII Przebieg  zawodów 

1. Osobą odpowiedzialną za przebieg imprezy jest Michał Marchewka 

2. Uczestnicy są obowiązani do zachowania dyscypliny oraz do wykonywania poleceń osoby 

odpowiedzialnej za przebieg  zawodów sportowych. 

3. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać regulaminu zawodów sportowych, 

4. Przed rozpoczęciem gry każdy z jej uczestników zobowiązany jest posiadać odpowiednie 

obuwie bowlingowe. Nie wolno grać w butach innych niż bowlingowe. Na rozbieg nie 

wolno wchodzić z napojami, jedzeniem i papierosami. Podczas gry na torze może 

przebywać tylko jeden gracz, pozostali zawodnicy przebywają w tym czasie poza 

rozbiegiem. Naruszenie tych zasady gry przez Uczestnika odbywa się na jego wyłączną 

odpowiedzialność i może skutkować odsunięciem od zawodów przez Organizatora. 

5. Za niesportowe zachowanie, zakłócanie gry innym uczestnikom, niezachowania zasad fair 

play oraz nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu grozi wykluczenie z  zawodów 

sportowych. 

6. Uczestnik nie może odmówić kontroli trzeźwości alkomatem Organizatorowi, jeśli ten ma 

podejrzenia o używanie alkoholu przez uczestnika. W przypadku odmowy, jak również 

stwierdzenia nietrzeźwości w rozumieniu definicji z art. 115 paragrafu 16 ustawy 

06.06.1997r. Kodeks Karny, Organizator podejmuje decyzję o natychmiastowym 

odsunięciu uczestnika od zawodów, jeżeli jednocześnie jego dalszy udział w zawodach 

stanowi zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia lub mienia. 

 

VIII Nagrody 

 Nagrodzeni zostaną finaliści biorący udział w Turniej u finałowym: 

 najlepszych trzech zawodników otrzyma statuetki; 

 medale dla wszystkich uczestników. 

 

IX Odpowiedzialność 

1. Uczestnicy uczestniczą w zawodach wyłącznie na własne ryzyko. 

2. Uczestnik nie będzie wysuwał roszczeń wobec Organizatora w przypadku ewentualnych 

urazów spowodowanych startem w zawodach. 

3. Organizator nie zapewnia uczestnikom zawodów ubezpieczenia NNW. 

4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia mienia lub ciała 

uczestnika lub osób trzecich, jak również za zagubienie lub zniszczenie lub zmniejszenie 

wartości mienia uczestnika lub osoby trzeciej. 

5. Każdy z uczestników ponosi odpowiedzialność za szkody jakie wyrządził podczas 

zawodów. 

6. Za stan zdrowia uczestników zawodów Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Poprzez 

zgłoszenie do udziału w zawodach uczestnik oświadcza się tym samym, że biorący udział 

w zawodach nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania bowlingu i może 

bezpiecznie wziąć udział w zawodach. 

7. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu oraz pobytu w miejscu zawodów. 

 

X Zgłoszenia 

Chęć uczestnictwa w zawodach należy zgłaszać do Biura Śląskiej OIIB poprzez: 

1. e-mail: biuro@slk.piib.org.pl 

2. telefonicznie: 32 832 70 40 

Ilość uczestników w zawodach eliminacyjnych ograniczona jest do 48,  

o udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń, a pierwszeństwo mają członkowie 

przypisani do placówek terenowych lub punktu informacyjnego, dla których rozgrywane są 
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zawody eliminacyjne. 

 

XI Przetwarzanie danych osobowych 

 

WYRAŻENIE ZGODY: 

Zgłoszenie udziału w zawodach w Bowlingu organizowanych przez ŚlOIIB stanowi 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ŚlOIIB w Katowicach na 

potrzeby zorganizowania zawodów oraz w celu udokumentowania, archiwizowania 

i rozpowszechniania informacji o zawodach. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: 

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (z siedzibą przy ulicy Adama 1b 

w Katowicach, 40-467) jest administratorem danych osobowych. 

CEL: 

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu 

zorganizowania zawodów oraz w celu udokumentowania, archiwizowania 

i rozpowszechniania informacji o zawodach. Dane te będą upubliczniane w Informatorze 

ŚlOIIB, na stronie internetowej ŚlOIIB oraz na profilach Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa w mediach społecznościowych, a także udostępniane uczestnikom 

i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 

udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia. 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ: 

Udział w zawodach i tym samym udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak 

niezbędne do uczestnictwa w zawodach. Dane te nie będą profilowane ani transferowane do 

państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, które 

administrator posiada w swoich bazach, jak również dostępu do tych danych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy pamiętać, że 

cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody 

przez osobę, której dane dotyczą. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich 

danych należy dokładnie wskazać, których danych zmiany te mają dotyczyć. 

KONTAKT: 

Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać, kontaktując się 

z Inspektorem Ochrony Danych ŚlOIIB pod nr telefonu: 32 255-45-52, 32 229-80-87, 32 608-

07-22, 32 608 07-23 lub pisząc na adres mailowy: biuro@slk.piib.org.pl 

PODSTAWA PRAWNA: 

Art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE („RODO”). 

 

XII Utrwalanie, upublicznianie i przetwarzanie wizerunku przez ŚlOIIB 

 

WYRAŻENIE ZGODY: 

Biorąc udział w  zawodach, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie 

i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas zawodów.  

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: 

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (z siedzibą przy ulicy Adama 1b 

w Katowicach, 40-467) jest administratorem danych osobowych. 

CEL: 



Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu 

dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o zawodach. 

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu 

zorganizowania zawodów oraz w celu udokumentowania, archiwizowania 

i rozpowszechniania informacji o zawodach. Dane te będą upubliczniane w Informatorze 

ŚlOIIB, na stronie internetowej ŚlOIIB oraz na profilach Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa w mediach społecznościowych, a także udostępniane uczestnikom 

i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 

udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia. 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ: 

Udział w zawodach i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci swojego 

wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w zawodach. Dane te nie będą 

profilowane ani transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, które 

administrator posiada w swoich bazach, jak również dostępu do tych danych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy pamiętać, że 

cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody 

przez osobę, której dane dotyczą. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich 

danych należy dokładnie wskazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć. 

KONTAKT: 

Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać, kontaktując się 

z Inspektorem Ochrony Danych ŚlOIIB pod nr telefonu: 32 255-45-52, 32 229-80-87, 32 608-

07-22, 32 608 07-23 lub pisząc na adres mailowy: biuro@slk.piib.org.pl 

PODSTAWA PRAWNA: 

Art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE („RODO”). 

Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane 

osobowe, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie. Ponadto 

w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy z 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1062, ze zmianami) zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie 

wizerunku: 

a) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią 

funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych, 

b) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna 

impreza; 

 

XIII Zmiana i interpretacja regulaminu 

1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysluguje Organizatorowi zawodów. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym obowiązany jest na 

bieżąco informować uczestników zawodów. 

 

XIV Postanowienia końcowe 

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników z jego przestrzegania 

i z odpowiedzialności za skutki jego naruszenia. Każdy z uczestników winien znać Regulamin 

i przestrzegać jego postanowień, pod rygorem wykluczenia z zawodów. 


