
II AMATORSKI TURNIEJ BADMINTONA  

DZIECI I SENIORÓW  

„HGSM CUP 2023” 

Regulamin 
Organizator: 

 Hutniczo – Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Katowicach ul. Gliwicka 65 

Miejsce, czas i zapisy: 

 Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach, ul. Szopienicka 58a 

 25.03.2022 r. (sobota) – godz. 10:00. 

Regulamin turnieju: 

1. Do turnieju będą dopuszczone osoby zamieszkałe wyłącznie w zasobach HGSM oraz      

niebędące czynnymi zawodnikami. 

2. W celu weryfikacji uczestnik musi okazać dokument ze zdjęciem oraz przedłożyć  

oświadczenie - Załącznik nr 1 (uczestnik niepełnoletni), Załącznik nr 2 (uczestnik pełnoletni). 

3. Turniej zostanie rozegrany w kat. gier pojedynczych, z podziałem na kobiety i mężczyzn, 

systemem pucharowym do dwóch wygranych setów wg. poniższych kategorii: 

 Rocznik 2013/2012 

 Rocznik 2011/2010 

 Rocznik 2009/2008  

 Rocznik 2007/2006 

 Kobiety – 55 

 Mężczyźni - 55 

 OPEN Seniorów i Seniorek 55 + 

4. Udział w turnieju jest bezpłatny. 

5. Za zajęcie miejsc od I do III uczestnik otrzyma medal, dyplom, statuetkę oraz drobną nagrodę 

rzeczową. 

6. Uczestnicy turnieju nie są objęci ubezpieczeniem od NNW. 

7. Organizator zapewnia rakiety do gry oraz lotki. 

8. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane drogą mailową: klub7@hgsm.pl lub na miejscu przed  

rozpoczęciem turnieju. 

W razie pytań prosimy o kontakt  tel. 609 464 308 

           

Za organizatora: 

    

     Dariusz Łyczko 

 

 

mailto:klub7@hgsm.pl


Załącznik nr 1 

 

OŚWIADCZENIE NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA TURNIEJU 

 

…………………………………………………………………………… 

/Imię i Nazwisko opiekuna prawnego dziecka/ 

……………………………………………………………………………  Tel. ……………………………………………. 

/Adres zamieszkania, tel./  

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

…………………………………………………………………………… 

/Imię i Nazwisko dziecka/ 

w turnieju:  

II Amatorski Turniej Badmintona Dzieci i Seniorów „HGSM CUP 2023”: 

1. Oświadczam/my*, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań do udziału                                               

w  turnieju. 

2. Oświadczam/my*, że dziecko posiada indywidualne ubezpieczenie NNW i nie  

będzie rościć żadnych pretensji do organizatora z tytułu odniesionych w trakcie  

turnieju ewentualnych urazów lub kontuzji. 

3. Oświadczam/my*, że akceptuje/my* Regulamin turnieju, z którym się  

zapoznaliśmy. 

4. Wyrażam/my* zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie   

przeprowadzenia turnieju. 

5. Wyrażam/my* zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie wizerunku dziecka                                                 

w zakresie  promocji turnieju. 

6.  Administratorem danych osobowych na czas udziału i przygotowania turnieju jest  

Hutniczo – Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Katowicach. Po zakończeniu  

turnieju dane osobowe nie będą przetwarzane i nie będą udostępniane osobom  

trzecim. 

 

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

     /Miejscowość, data/   / Czytelny podpis rodzica/ów*, opiekuna/ów* prawnego/ych*/ 

 

*     Niepotrzebne skreślić 

 



Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

II Amatorskiego Turniej Badmintona Dzieci i Seniorów „HGSM CUP 2023” 

 

…………………………………………………………………………………… 

/Imię i Nazwisko/ 

……………………………………………………………………………………. Tel. ……………………………………. 

/Adres zamieszkania, tel./  

 

1. Oświadczam, że mój stan zdrowia nie budzi przeciwwskazań do udziału w turnieju. 

2. Oświadczam, że posiadam indywidualne ubezpieczenie NNW i nie będę rościć żadnych pretensji 

do organizatora z tytułu odniesionych w trakcie turnieju ewentualnych urazów lub kontuzji.  

3. Oświadczam, że akceptuje Regulamin turnieju, z którym się zapoznałem/am*. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie  przeprowadzenia 

turnieju. 

5. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie wizerunku w zakresie  promocji turnieju. 

6. Administratorem danych osobowych na czas udziału i przygotowania turnieju jest  

Hutniczo – Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Katowicach. Po zakończeniu turnieju dane 

osobowe nie będą przetwarzane i nie będą udostępniane osobom trzecim. 

 

 

 

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

     /Miejscowość, data/                                  / Czytelny podpis uczestnika/ 

 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 

 


