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Komunikat  nr 38/2018 

z dnia 28 sierpnia 2018 roku 

dotyczy organizacji turnieju Pucharu Polski U18 

 

 

na podstawie par. 8 ust. 2 pkt. 2 Regulaminu Młodzieżowych Zawodów w Baseballu na sezon 

2018, wstępnych zgłoszeń Klubów do poszczególnych rozgrywek oraz Uchwały nr 82/2018 w 

sprawie przyznania organizacji Pucharów Polski oraz Mistrzostw Polski w poszczególnych 

kategoriach wiekowych Zarząd PZBall informuje: 

 

 

1. Turniej Pucharu Polski U18 przewidziany jest w kalendarzu rozgrywek w terminie 14-16.09. 

2018 r. 

2. Na organizatora turnieju zgodnie z uchwałą powołany został klub BUKS „Gepardy” Żory 

3. Kluby w celu potwierdzenia uczestnictwa w turnieju, w terminie do 3 września 2018, 

dokonują zgodnie z par. 10 Regulaminu, wpłaty kaucji w wysokości 250 złotych na konto 

PZBall. 

4. Organizator zgodnie z par. 29, w terminie do 3 września 2018r., winien dokonać wpłaty 

kaucji w wysokości 500 złotych na konto PZBall. 

5. Ostateczna weryfikacja uczestników nastąpi do dnia 5 września 2018 r. 

6. Organizator turnieju w terminie do 10 września 2018r. ma obowiązek przesłania do 

Związku informacji określonych w par. 23 ust. 1 Regulaminu. 

7. Organizator po akceptacji przez Związek systemu i programu rozgrywek opracowanego w 

oparciu o art. XV Regulaminu, ma obowiązek umieszczenia na oficjalnej stronie internetowej 

Klubu oficjalny program zawodów. 
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8. Dla danych zawodów Organizator w porozumieniu ze Związkiem wyznacza Komisję 

Techniczną, w skład której wchodzą: przedstawiciel organizatora, przewodniczący zespołu 

sędziowskiego i w razie potrzeb przedstawiciel Związku lub inne osoby. 

9. Kluby-uczestnicy zawodów najpóźniej na 7 dni przed terminem zawodów zobowiązane są 

dostarczyć Związkowi oraz organizatorowi wstępną listę drużyny wraz z wykazem 

opiekunów i osób oficjalnie towarzyszących drużynie (do nazwiska należy przypisać 

pełnioną funkcję, patrz także par. 17 ust. 2 Regulaminu) oraz datę planowanego przyjazdu i 

odjazdu. 

- ostateczną listę drużyny Klub przedstawia Komisji Technicznej zawodów na odprawie 

technicznej w terminie wskazanym w komunikacie organizacyjnym. 

1. Kluby na liście startowej ustawiane są w kolejności alfabetycznej wg. nazw miejscowości a 

numery startowe uczestniczących w nich klubów ustala się na podstawie losowania. 

Losowanie numerów startowych odbędzie się 5 września br. w sposób zapewniający 

transparentność i w miarę możliwości dostęp wszystkich zainteresowanych. 

2. System i kolejność meczy należy ustalić z uwzględnieniem par. 52 Regulaminu. Dopuszcza 

się możliwość zgłoszenia  przez Organizatora wniosku o zmianę systemu do PZBall. 

3. Klauzula informacyjna dla uczestników „Młodzieżowych Mistrzostw Polski" dotycząca 

przetwarzania danych osobowych  

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2016r. poz. 922 z późn. zm.) informuję:  
a) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach udziału w rozgrywkach sportowych, 
jest Polski Związek Baseballu i Softballu, 

b) Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych – w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane 
podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.  

c) Celem gromadzenia danych osobowych jest realizacja zadań statutowych organizacji.  

d) Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych 
osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.  

e) Dane osobowe przetwarzane będą wyłączanie przez okres niezbędny do zrealizowania zadania 
wynikającego z ustawy wskazanej w pkt. 3 oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu 
danych.  

f) Przewidywani odbiorcy danych: kluby sportowe, urzędy miast i gmin, Ministerstwo Sportu i Turystyki w 
tym instytycje współpracujące.  

g) Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich 
poprawiania. Ponadto może złożyć podanie/wniosek mające na celu realizację uprawnienia w zakresie 
prawa do kontroli przetwarzanych jej danych osobowych.  

h) Udział w zawodach jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu rozgrywek młodzieżowych na sezon 
2018 PZBall oraz z akceptacją powyższych klauzul.  
 
 



 

Członek Zarządu ds, młodzieżowych 
 
/-/ Paweł Szczepanik  

 

Otrzymują: 

Kluby - uczestnicy turniejów eliminacyjnych 

Kolegium Sędziów 

 

 

 

 


