
MORiS TENNIS CHALLENGE 

REGULAMIN 
 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 

1. Organizatorem MORiS Tennis Challenge jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu  

w Chorzowie. 

2. Celem rozgrywek jest: 

a. popularyzacja tenisa ziemnego 

b. zachęcenie do aktywnego wypoczynku  

c. integracja środowiska miłośników sportów rakietowych 

3. Każdy(a) z uczestników(czek) rozgrywek zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego 

regulaminu. 

4. W rozgrywkach „Challenge” mogą brać udział uczestnicy, którzy w dniu zapisu mają ukończone 

16 lat. 

5. Rozpoczęcie sezonu Challenge – 18 maj 2020 r. 

6. Zakończenie sezonu Challenge – 20 września 2020 r. 

7. Zapisy do rozgrywek MORiS Tennis Challenge odbywają się poprzez formularz internetowy 

dostępny na stronie https://moris.chorzow.pl/zgloszenia/tenis2020/ do 13 maja 2020 r. 

8. Lista rankingowa zawodników zostanie ustalona w drodze losowania. 

9. Zawodnicy dołączający do rozgrywek po tym terminie zajmują ostatnie miejsce w rankingu. 

 

ZASADY ROZGRYWEK: 

 

1. Warunkiem rozegrania meczu jest wyzwanie przez zawodnika innego gracza do pojedynku za 

pośrednictwem systemu on-line. 

2. Każdy zawodnik znajdujący się na liście rankingowej może wzywać na mecz gracza 

znajdującego się w rankingu maksymalnie 2 miejsca wyżej. W przypadku wygranej, zawodnik 

wzywający zajmuje miejsce przegranego, a przegrany i pozostali zawodnicy za nim 

sklasyfikowani przesuwają się o jedno miejsce w dół rankingu. W przypadku przegranej 

wzywający pozostaje na swoim miejscu w klasyfikacji ogólnej. 

3. Zawodnik rzucający wezwanie ma obowiązek: ustalenia ze swoim przeciwnikiem daty i godziny 

meczu, zarezerwowania kortu oraz wprowadzenia do systemu on-line terminu meczu w ciągu 3 

dni (72 godzin) od daty wezwania. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków zostaje 

przyznany automatyczny walkower na korzyść wzywanego, a rzucający wezwanie otrzymuje 

ostrzeżenie. 

4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wzywanym, rzucający wezwanie ma 

obowiązek zgłoszenia tego faktu do organizatora co najmniej 24 godziny przed automatycznym 

walkowerem. W tej sytuacji organizator będzie próbował skontaktować się z wzywanym. W 

przypadku braku kontaktu z organizatorem wzywanemu grozi przyznanie walkowera na korzyść 

wzywającego. 

5. Poprzez brak możliwości skontaktowania się Organizator rozumie nieodebranie połączeń. 

Informowanie przeciwnika o wyzwaniu poprzez SMS bądź e-mail odbierane są jako 

niewystarczalne. 

6. Zawodnicy powinni ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron, przy czym wzywany do gry 

ma obowiązek zaproponować co najmniej dwa terminy rozegrania meczu, w tym przynajmniej 

jeden popołudniowy. Terminy te muszą uwzględniać dostępność kortów. 

7. W przypadku braku terminu dogodnego dla obu graczy, rzucający wezwanie ma obowiązek 

dostosować się do jednego z terminów podanych przez zawodnika, którego wzywa do pojedynku. 



8. Mecz powinien być rozegrany w terminie nie dalszym niż 7 dni (168 godzin) od daty wzywania. 

W niektórych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego okresu o 

kolejny 1 dzień. 

9. Mecze rozgrywane są tylko na kortach MORiS przy ul. Filarowej do dwóch wygranych setów.  

10. Na każdy mecz wymagana jest rezerwacja kortu na czas 1,5 godziny. Opłata za kort pobierana 

jest za 1,5 godziny, również w przypadku zakończenia meczu przed upływem tego czasu. 

11. Wynik spotkania należy zgłosić niezwłocznie po zakończeniu meczu, jednak nie później niż 3 

godziny po wpisanym do systemu terminie spotkania. Wynik podajemy u pracownika kortów. 

Obowiązek podania wyniku leży po obu stronach. Nie zastosowanie się do tego punktu będzie 

skutkować obustronnym walkowerem. W przypadku gdy w trakcie meczu widać, że można nie 

wyrobić się z podaniem wyniku na czas należy powiadomić o tym organizatora sms'em. 

12. Zawodnicy dzielą się opłatą za wynajęcie kortu po połowie. Cena wynajmu kortu na 1 godzinę 

zgodnie z cennikiem.  

13. Zawodnik, który przegrał mecz może wzywać swojego zwycięzcę, jednak nie wcześniej niż po 

upływie 7 dni (168 godzin) liczonych od dnia rozegrania spotkania. 

14. Zawodnik, który wygrał mecz nie może zostać wzywany w ciągu 2 dni (48 godzin) od 

zakończenia meczu, ale może w tym czasie rzucić wezwanie kolejnemu graczowi. 

15. Zawodnik, który przegrał mecz nie może rzucić wezwania innemu graczowi w ciągu 1 dnia (24 

godzin) od zakończenia meczu, ale może być wzywany przez innego gracza. 

16. Zawodnik, który poddaje mecz przed jego rozegraniem, otrzymuje ostrzeżenie. Walkower może 

być wpisany najwcześniej po 24 godzinach od terminu wyzwania. Walkower może być wpisany 

najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem. W przypadku późniejszego zgłoszenia 

walkower zostaje wpisany po terminie spotkania. 

17. W wyjątkowych okolicznościach organizator zastrzega sobie prawo do anulowaniu meczu. 

18. Wzywający jest zobowiązany do przyniesienia na mecz challenge’owy nowych piłek (min. 3szt.), 

dopuszcza się inne uzgodnienie między graczami – tj. grę używanymi piłkami. 

19. W każdej chwili można wycofać się z Challenge’u poprzez zdjęcie swojego nazwiska z listy. 

Ponowne wzięcie udziału w grach może nastąpić w kolejnym sezonie. 

20. Każdy zawodnik ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również spowodowaną kontuzją) 

korzystając z tzw. urlopu, którego długość w ciągu sezonu może wynieść łącznie maksymalnie 10 

dni. 

21. Przebywając na urlopie zawodnik nie może być wzywany do pojedynku. 

22. Urlop jest ważny pod warunkiem odznaczenia go przez zawodnika w systemie on-line. 

 

NAGRODY: 

 

1. Organizator przewiduje nagrody dla trzech najlepszych zawodników wyłonionych na podstawie 

tabeli rankingowej (obowiązuje stan z dnia zakończenia sezonu - 20 września 2020 r.) 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian regulaminu w uzasadnionych przypadkach. Do 

organizatora należy interpretacja regulaminu oraz rozstrzygania w sprawach w nim nieujętych.  

2. Zgłoszenie do rozgrywek jest równoznaczne z zapoznaniem się ze sposobem przetwarzania 

danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 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) z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119) – pełna informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych 

przez organizatora znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.  

3. Zgłoszenie do rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119), informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w 

Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem administratora, tel. 32 241 70 50 

lub adresem e-mail: iodo@moris.chorzow.pl  

3. Dane osobowe uczestników (imię i nazwisko, płeć, e-mail, nr telefonu, data urodzenia, adres) oraz opiekunów 

prawnych osób niepełnoletnich ( imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, adres) będą przetwarzane przez okres 5 lat 

w celach i zakresie niezbędnym do organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia 

zwycięzców, odbioru nagród oraz do czasu wygaśnięcia terminu ewentualnych roszczeń.  

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: kancelaria prawna zapewniająca obsługę prawną MORIS, Urząd 

Miasta Chorzów, podmioty i osoby upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi:  

 art. 6 ust. 1 lit e) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym) – organizacja zawodów,  

 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze w związku z art. 106b i 106e ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług – w 

zakresie wystawienia faktury, 

 art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie rozpowszechniania 

wizerunku.  

6. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej za 

wyjątkiem wizerunku, który może zostać upubliczniony na portalach społecznościowych w tym 

Facebook/Instagram. (Spółka Facebook INC, California, USA przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-

USA i posiada certyfikat zgodności z RODO). Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

7. Uczestnikom wydarzenia przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia 

danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Realizacja 

uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane lub 

w inny sposób przekazane Administratorowi,  

8. Uczestnikom wydarzenia przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.  

9. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w wydarzeniu 

obejmuje także:  

 przechowywanie przez administratora oświadczenia o braku jakichkolwiek przeciwskazań do udziału w 

wydarzeniu,  

 publikację imienia i nazwiska uczestnika – w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane 

będzie wydarzenie.  

 publikację imienia i nazwiska uczestnika, na liście startowej wydarzenia oraz w wynikach zawodów 

publikowanych w Internecie i w miejscu organizacji wydarzenia.  

 publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą 

informacje o imprezie oraz w ramach upowszechniania informacji o działalności organizatora.  

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w wydarzeniu. Zgłoszenia jest 

jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie imprezy oraz zapoznaniem się z informacją dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych. W przypadku osoby niepełnoletniej zgłoszenia musi dokonać osoba sprawująca 

władzę rodzicielską lub opiekun prawny. 

 

mailto:iodo@moris.chorzow.pl

