REGULAMIN FINAŁU POLISH MASTERS 2021
Postanowienia ogólne i uprawnieni do gry
1. Prawo startu w turnieju finałowym w Turnieju Głównym (w grupach HCP )
mają wyłącznie osoby zakwalifikowane podczas eliminacji regionalnych
(pierwsze 5 miejsc w każdej grupie HCP i wyniki równe). Od zasady tej nie ma
wyjątków.
2. Goście zaproszeni przez Sponsorów i organizatorów mają prawo startu
wyłącznie w Turnieju VIP&Guest, która jest rozłączna z podstawowymi
grupami HCP.
3. Limit wieku: Do gry dopuszczeni są gracze, którzy ukończyli 24 rok życia.
Osoby nie spełniające tego kryterium nie będą klasyfikowane.
4. Maksymalny hcp gry wynosi 36. Zawodnicy dopuszczeni do gry z wyższymi
HCP grają z HCP GRY=36.
5. Limit zawodników w turnieju: Limit zawodników w turnieju: W pierwszych
dwóch rundach na każdym polu może wziąć udział maksymalnie 90 graczy.
Do finału zakwalifikuje się po 12 osób ( i wyniki równe) z każdej z grup hcp
Turnieju Głównego oraz po 12 osób z każdej grup hcp w Turnieju VIP&Guest.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości osób w grupach hcp oraz
limitu Cuta.
6. Przystępując do gry, zawodnik musi mieć aktywny i aktualny HCP wydany
przez oficjalne władze HCP. W przypadku braku zawodnika w bazie PZG,
zawodnik jest zobowiązany do okazania w dniu startu, stosownego
zaświadczenia wystawionego przez organ prowadzący handicap. Gracze bez
aktywnego i aktualnego, oficjalnego HCP będą grali z hcp=0.
7. Organizator zastrzega sobie prawa do odrzucenia zgłoszenia bez podania
przyczyny.
Terminy i Miejsce Turniejów
24 września 2021 – First Warsaw Golf &Country Club i Sobienie Królewskie
Golf&CC
25 września 2021 – First Warsaw Golf &Country Club i Sobienie Królewskie
Golf&CC
26 września 2021 – First Warsaw Golf &Country Club – finał
Kolejność startu na poszczególnych polach zostanie ustalona wg następującego
klucza:

1 Dzień
First Warsaw G&CC – wyłącznie osoby zakwalifikowane w eliminacjach, grupy HCP
[0-10], [10-15], [15-20], [20-25]-*
Sobienie Królewskie G&CC– wyłącznie osoby zakwalifikowane w eliminacjach –
grupa HCP [20-25]* , [25-36] ,VIP&Guests
2 Dzień
Zamiana pól.
First Warsaw G&CC – wyłącznie osoby zakwalifikowane w eliminacjach, grupy HCP
[20-25]*, [25-36], VIP&Guests
Sobienie Królewskie G&CC– wyłącznie osoby zakwalifikowane w eliminacjach,
grupy HCP [0-10], [10-15], [15-20], [20-25]*
* Ostateczne potwierdzenie miejsca gry dla kategorii 20,1-25 HCP zostanie
ogłoszone po 7 września.

3 Dzień
First Warsaw G&CC – runda finałowa dla osób, które przejdą CUT
Zasady Gry
1. Zawody rozgrywane będą w formacie strokeplay netto na 54 (3x18) dołkach
w następujących kategoriach:
Turniej Główny
HCP [0-10]
HCP [10,1-15]
HCP [15,1-20]
HCP [20,1-25]
HCP [25,1-36]
Turniej VIP&Guest::
HCP [0-18]
HCP [18,1-36]
2. Zawodnik startuje w grupie HCP zgodnie ze swoim aktualnym HCP, nie ma
znaczenia grupa, w której zdobył kwalifikację. Na czas trwania turnieju
handicapy zostaną zamrożone i zawodnicy będą rozgrywali do końca turniej w
grupie hcp, w której przystąpili do turnieju finałowego.
W pierwszym dniu turnieju zawodnicy startują w grupie zgodnie ze swoim
aktualnym handicapem na dzień 23 września, godz. 08.00 rano. Jeśli po tym
terminie nastąpi zmiana HCP zawodnik jest zobowiązany do poinformowania
Komitetu Turniejowego do godziny 18:00 o tym fakcie. Brak przekazania takiej
informacji – skutkujący startem gracza na niewłaściwym dla jego grupy HCP
polu – może skutkować dyskwalifikacją gracza.

3. Po 2 dniach turnieju następuje CUT. CUT dokonywany jest na podstawie
wyników po 2 dniach, osobno w każdej z grup hcp w Turnieju Głównym i w
Turnieju Vip&Guest. W Turnieju Głównym w każdej z grup hcp do ostatniego
dnia rywalizacji kwalifikuje się po 12 zawodników z najlepszymi wynikami plus
wyniki równe. W Turnieju VIP&Guest w każdej z grup hcp do ostatniego dnia
rywalizacji kwalifikuje się po 12 osób z najlepszymi wynikami plus wyniki
równe.
4. Starty z tee:
· kobiety: czerwone
· mężczyźni: żółte
5. Czas startu: starty w dniach turniejowych odbywają się od godziny 09:00
równocześnie z dwóch tee.
6. Komitet organizacyjny turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany czasu startu,
limitu HCP oraz maksymalnej liczby zawodników.
7. Grupy startowe od rundy drugiej turnieju będą układane według wyników w
poszczególnych grupach hcp.
8. W przypadku równych wyników w dniu finałowym o zwycięstwie wśród
amatorów będzie decydowała reguła “countback”, rozumiana przez ostatnia
runda, ostatnie 9 dołków (9-18), ostatnie 6 dołków (13-18), ostatnie 3 dołki
(16-18), ostatni dołek ( dołek numer 18).

Zgłoszenia i Rejestracja
1. Zgłoszenia muszą być dokonywane poprzez wypełnienie formularza
uczestnictwa na stronie www.polishmasters.pl.
2. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w turnieju finałowym jest
wniesienie opłaty na konto organizatora turnieju nie później niż 14 dni przed
rozpoczęciem turnieju. Nie wniesienie opłaty w terminie jest równoznaczne z
rezygnacją z udziału w turnieju.
3. Opłata za udział w 3-dniowym turnieju finałowym (dla osób zakwalifikowanych)
wynosi dla klubowiczów jednego z tych pól opłata 699 zł. Dla pozostałych
osób opłata wynosi 899 zł. Opłata obejmuje: grę na polu golfowym, lunch
każdego dnia oraz pakiet powitalny na rozpoczęciu turnieju.
G24 Group Sp. z o.o.
ul. Żmigrodzka 244 A

51-131 Wrocław
Nr konta Santander: 48 1910 1048 2412 0190 4921 0001

Nagrody, klasyfikacja i opłaty
1. Podczas finału w First Warsaw Golf & Country Club w dniach 26 września
2021 nagrodzeni zostaną zawodnicy z miejsc 1-3 z każdej 5 grup hcp w
Turnieju Głównym oraz zwycięzcy grup hcp w Turnieju VIP&Guest.
2. Nagrodą będzie 7 voucherów wyjazdowych lub wartościowe vouchery do
pro-shopu (nagrody wymienne ze względu na sytuację związaną z Covid 19).
Nagroda nie może być przekazana osobie trzeciej – do wyjazdu uprawniony
jest tylko zdobywca nagrody.
3. Podczas każdego z dni turnieju mogą zostać nagrodzeni zwycięzcy
dodatkowych konkursów:
Nearest to the pin – uderzenie najbliżej dołka
Longest Drive – najdłuższe uderzenie
4. Sponsorem Nagród rzeczowych w Turnieju Głównym i w konkursach,
wskazanych w punkcie 5 i 6 jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., z
siedzibą w Poznaniu (61-037), przy ul. Krańcowej 44, wpisana do rejestru
przedsiębiorców pod nr KRS 0000327143 w Sądzie Rejonowym Poznań
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (dalej „VGP”),
który jest zobowiązany do przekazania Nagród dla zwycięzców turniejów.
Sponsor przekazuje nagrody Organizatorowi, który zobowiązany jest do ich
wydania Zwycięzcom. Organizator może dokonać zmian w zakresie Nagród
jakie Uczestnicy turniejów mogą otrzymać za uzyskanie wyników w turniejach,
i zadecydować, że przyznane zostaną inne Nagrody.
5. Nagrodami w turnieju są:
Wartość
Wartość nagrody
dodatkowej
rzeczowej
nagrody

Łączna
wartość
nagrody

Miejsce

Nagroda

I miejsce

torba na kije golfowe oraz 3
piłeczki i znacznik golfowy

657,00 zł

73,00 zł

730,00 zł

II miejsce

duży gift box i plecak Audi
Sport Travel

513,00 zł

57,00 zł

570,00 zł

III miejsce

mały gift box, butelka Audi
Sport i kubek Audi Sport,
karbon

297,00 zł

33,00 zł

330,00 zł

6. Nagrodami w konkursach są:
Wartość
Wartość nagrody
dodatkowej
rzeczowej
nagrody

Łączna
wartość
nagrody

Konkurs

Nagroda w konkursie

Audi Longest Drive

parasol do wózka

243,00 zł

27,00 zł

270,00 zł

Audi Longest Drive
- nagroda
specjalna

parasol do wózka i 3 piłeczki

279,00 zł

31,00 zł

310,00 zł

Audi Nearest to
the Pin

ręcznik

171,00 zł

19,00 zł

190,00 zł

Audi Closest to the
target

parasol do wózka

243,00 zł

27,00 zł

270,00 zł

7. Dodatkowa nagroda wskazana w pkt. 5 i 6 nie zostanie wypłacona
bezpośrednio zwycięzcom, lecz zostanie przekazana przez Sponsora –
Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na pokrycie
należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród,
ustalonego od łącznej wartości każdej nagrody na konto właściwego Urzędu
Skarbowego tytułem zapłaty podatku dochodowego od nagród, na co
Zwycięzcy wyrażają zgodę przystępując do turnieju. Zwycięzcy turniejów nie
mają możliwości zamiany nagród na inną nagrodę, w tym w szczególności nie
mają możliwości zamiany nagród na wypłatę pieniężnego ekwiwalentu
wartości nagród.
8. W związku z przekazaniem Nagród dla Zwycięzców turniejów,
administratorem danych osobowych Zwycięzców jest Sponsor (VGP).
Zwycięzcy mogą skontaktować się z inspektorem ochrony danych Volkswagen
Group Polska sp. z o.o. pod adresem e-mail iod@vw-group.pl, a także
pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z. o. o., z siedzibą w
Poznaniu (61-037), przy ul. Krańcowej 44 z dopiskiem „IOD”. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Turnieju.
Niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w Turnieju
oraz zrealizowania jego postanowień (np. dotyczących przekazania nagrody).
VGP przetwarza następujące dane Zwycięzców: imię, nazwisko, dane
dotyczące nagród; w celach prawidłowego wykonania postanowień
niniejszego Regulaminu, w tym realizacji zobowiązań podatkowych i

ewidencyjnych dla celów podatkowych realizowanych przez Fundatora w
związku z wydaniem nagród, na podstawie przepisów prawa podatkowego,
rachunkowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c 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), „RODO”); a
także w celu archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie
uzasadnionego interesu administratora danych zabezpieczenia informacji na
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1
lit. f RODO); ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu VGP
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Odbiorcami danych osobowych będą firmy świadczące usługi na nasze
zlecenie, w szczególności agencje wspierające organizację, audytorzy. Dane
mogą być także przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie
stosownych przepisów prawa.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
zobowiązań podatkowych i ewidencyjnych. Dane przetwarzane na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu administratora danych mogą być
przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów
administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, chyba że zaistnieje
konieczność przechowywania danych dłużej, gdy obowiązek taki wynika z
przepisów prawa lub będzie to konieczne do ustalenia, obrony lub
dochodzenia roszczeń.
Zwycięzcom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Powyższe prawa
mogą być zrealizowane m.in. przez kontakt na adres email:
daneosobowe@vw-group.pl lub pisemnie na adres siedziby VGP.
Zwycięzcom przysługuje też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Organizator może przyznać zwycięzcom dodatkowe nagrody zarówno za
premiowane miejsca jak i za dołki konkursowe.
Reguły gry
Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez
R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet
Organizacyjny Turnieju.
Każdy gracz, który rażąco naruszy Reg 1.2b ( Standardy zachowania gracza)
Komitet będzie karał
1.Pierwsze naruszenie – ostrzeżenie lub kara Komitetu

2.Drugie naruszenie- jedno uderzenie karne
3.Trzecie naruszenie- kara główna (dwa uderzenia )
4.Czwarte naruszenie lub poważne naruszenie – Dyskwalifikacja
W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia Reg 1.2b przez caddiego, karę
ponosi gracz, który go zatrudnia.
Podczas rund turniejowych, obowiązuje zakaz nadużywania - alkoholu na polu w
trakcie rozgrywania rundy pod karą dyskwalifikacji.
W razie dyskwalifikacji z powodu naruszenia niniejszego zakazu, dyskwalifikowany
gracz otrzyma zakaz uczestniczenia w dwóch kolejnych turniejach z cyklu, do których
się zgłosi i zgodnie z regulaminem zawodów, będzie się kwalifikował. W razie
ponownego naruszenia niniejszego zakazu, gracz zostanie wykluczony z
uczestnictwa w turniejach serii Polish Masters na okres 1 roku.
W turnieju obowiązuje Reg . 21.2 Maximum Score par +5 – Aby poprawić tempo gry
zawodnicy powinni przerwać grę na dołku , gdy ich wynik osiągnie maksimum.
Czas rozpoczęcia gry
Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli
zawodnik stawi się gotowy do gry nie więcej niż 5 minut za późno – gracz otrzymuje
karę główną (dwa uderzenia) .Jeżeli gracz wystartuje nie więcej niż 5 minut za
wcześnie – gracz otrzymuje karę główną (dwa uderzenia).
Opóźnianie gry. Wolne tempo gry
Komitet ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część. Każda
z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy
poprzedzającej. Grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji („out of
position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy grupą poprzedzającą będzie
większa niż różnica czasu startu. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie
ostrzeżona. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out
of position” w przypadku braku okoliczności uzasadniających opóźnienie, grupie
będzie mierzony czas. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: 40 sekund
grupy . Jeżeli gracz przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę.
Karą za opóźnianie gry dla zawodnika jest:




pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne,
drugie wykroczenie: kara główna -dwa uderzenia karne,
trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

Gracze mogą grać „ready golf” w bezpieczny i odpowiedzialny sposób.
Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę

Jeżeli Komitet Organizacyjny Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie
nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić
czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy. Jeżeli
pole nie będzie nadawało się do gry i nie będzie możliwe rozegranie 36 dołków w
czasie przewidzianym na turniej, czas ten nie będzie wydłużony, a rezultat turnieju
zostanie ustalony na podstawie oddanych kart wyników z rozegranych rund
regulaminowych. Jeżeli nie będzie możliwe rozegranie przynajmniej jednej rundy (18
dołków), turniej zostanie anulowany. Przerwanie gry Reg 5.7b. Jeżeli gra zostanie
przerwana natychmiastowo przez Komitet ( gdy występuje bezpośrednie
niebezpieczeństwo) wszyscy gracze muszą natychmiast przerwać grę i nie wolno im
wykonać żadnego uderzenia aż do momentu wznowienia gry. Normalne zawieszenie
( na przykład z powodu zapadających ciemności lub pola nienadającego się do gry)
Jeżeli gracze są :Pomiędzy dołkami – jeżeli wszyscy gracze z grupy znajdują się
pomiędzy dołkami , to muszą przerwać grę i nie wolno im wykonać żadnego
uderzenia , aby rozpocząć następny dołek.
W czasie rozgrywania dołka – jeżeli dowolny gracz rozpoczął dołek to gracze mogą
wybrać albo przerwanie gry albo dokończenie dołka. Kara za naruszenie Reg 5.7b –
dyskwalifikacja.
Sygnałem do przerwania gry będzie dźwięk syreny:




natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny
normalne przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny
wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny

Zdawanie i odbiór kart wyników
Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto.
Zdawanie i odbiór kart wyników odbywać się będzie w Centrum Turniejowym przez
osobę wskazaną przez Komitet Organizacyjny Turnieju w czasie do 10 minut po
zakończeniu rundy. Zawodnicy z danej grupy startowej mają obowiązek zdawania
swoich kart jednocześnie. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników
ponosi gracz.

Środki dopingujące
Środki dopingujące są niedozwolone.
Używanie sprzętu elektronicznego
Używanie sprzętu elektronicznego (m.in. walkie-talkie, pagery) jest zabronione.
Wózki golfowe samojezdne (typu Melex)
Używanie wózków golfowych samojezdnych podczas finału jest zabronione za
wyjątkiem osób, które posiadają stosowne zaświadczenia.

Wózki golfowe elektryczne
Wózki elektryczne są dozwolone.
Postanowienia końcowe
Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych (imię,
nazwisko, mail, telefon) głównym sponsorom cyklu i organizatorowi oraz na
wykonywanie zdjęć, bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych,
zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez Komitet Turnieju lub przez
upoważniony przez Komitet Turnieju podmiot. Uczestnik turnieju wyraża zgodę na
bezpłatne użycie wizerunku i kontakt w celach promocyjnych, marketingowych,
reklamowych oraz wydawniczych przez Organizatora lub jednego ze sponsorów.
Rejestracja na turniej oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem turnieju i
akceptuje jego postanowienia.
Zmiany regulaminu
Komitet turniejowy zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulamin
Dane osobowe
1. Uczestnik Turnieju w związku z koniecznością prawidłowym przebiegiem
Turnieju wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie
przekazanych przez siebie danych osobowych na rzecz Organizatora, w
zakresie obejmującym następujące dane:
1) imię i nazwisko,
2) płeć,
3) data urodzenia,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu,
6) przynależność narodowa,
7) aktualny HCP,
8) ew. rozmiar koszulki.
2. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych
w celach niezbędnych dla prawidłowej realizacji w Turnieju, w tym w
szczególności w kwestiach związanych z:
1) Rejestracją Uczestnika w Turnieju
2) Uczestnictwem w Turnieju i we współzawodnictwie sportowym
3) Prowadzenia rankingów turniejowych i ich publikacji
4) Pobierania opłat związanych z uczestnictwem w Turnieju
5) Rozliczeń podatkowych i innych rozliczeń związanych z przyznawanymi
nagrodami
6) Dochodzenia należności

3. Dane określone w ust. 1 nie będą wykorzystywane w innych celach niż opisane
w ust. 2, chyba, że Uczestnik wyrazi na to dodatkową zgodę. W takiej sytuacji
dane te mogą być przetwarzane w celach statystycznych lub marketingowych.
4. Administratorem w/w danych osobowych jest G24 Group Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu, 51-131 Wrocław przy ul. Żmigrodzkiej 244a, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS 0000222815. Numer
identyfikacji podatkowej (NIP): 896-137-97-89.
5. Uczestnik Turnieju przystępując do Turnieju:
1) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora w wyżej wymienionych celach, zgodnie z ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2019 r. Dz. U. poz. 1781
z późn. zm.),
2) oświadcza, że jest świadomy przysługującego mu prawa dostępu do treści
przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania lub żądania
usunięcia.
6. Uczestnik Turnieju ma prawo wglądu do swoich danych osobowych jak również
ma prawo uaktualnienia tych danych lub ich zmiany, albo żądania usunięcia
tych danych. W takim przypadku, należy zwrócić się z odpowiednim pisemnym
żądaniem do Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres sekretariat@golf24.pl.
7. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę, na podawanie przez Organizatora informacji
o uzyskanych przez niego wynikach. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na fakt,
że informacje o jego wynikach będą ogólnodostępne (livescoring).
8. Obowiązek
informacyjny
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 (dalej „RODO”) w związku z przetwarzaniem danych osobowych na
podstawie rozporządzania RODO.
9. Filmowanie i fotografowanie Zawodników
1) Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku
w
materiałach
filmowych,
zdjęciowych
i
audiowizualnych
przygotowanych przez Organizatora lub przez upoważniony przez
Organizatora podmiot związanych z przebiegiem Turnieju.
2) Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje
wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach
promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.
3) Organizator ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek
uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju
publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz
ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w
Internecie. Udzielone przez uczestnika Turnieju prawo do
nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku Uczestnika Turnieju

obejmuje w szczególności: utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku
Uczestnika Turnieju jakąkolwiek techniką, wprowadzania wizerunku
Uczestnika Turnieju do obrotu, wprowadzania wizerunku Uczestnika
Turnieju do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub
multimedialnej, publicznego udostępniania wizerunku Uczestnika
Turnieju, w tym w Internecie.
10. Zawodnik ma prawo cofnąć swoją zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku i
żądać usunięcia wizerunku na zasadach określonych w ust. 6, chyba, że jego
wizerunek wykorzystywany jest jedynie jako fragment całości ujęcia zgodnie z
Art. 81 ust. 2 pkt 2) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z
2019, Dz. U. poz. 1231 z późn. zm.) (cyt. Zezwolenia nie wymaga
rozpowszechnianie wizerunku: osoby stanowiącej jedynie szczegół całości
takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza).

Rejestracja na turniej oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem
turnieju i akceptuje jego postanowienia.

