
LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
„VICTORIA” DOMECKO 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” Domecko www.luks-victoria.pl 
ul. Opolska 52        e-mail: info@luks-victoria.pl 
46-070 Komprachcice Tel. kontaktowy 668 032 729 
NIP 991-037-39-55 
Regon: 160101168 

REGULAMIN TURNIEJU „VIII Memoriał Mariana Krasowskiego” 
Komprachcice, 17.10.2020 

TURNIEJ BADMINTONA 

Opolski Turniej Badmintona Dzieci i Żaków (otwarty dla zawodników z całej Polski i spoza 
Polski)

Turniej parabadmintona dla dzieci w wieku szkolnym 

ORGANIZATOR: 
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Victoria Domecko” 

Szczegółowych informacji udziela  
Sławomir Hetmański – 668 032 729, e-mail: info@luks-victoria.pl 

TERMIN: 
Data: 17.10.2020 r. 
Godzina: 9:00     planowana godzina zakończenia ok. 17.00 

Odprawa techniczna trenerów – 8.30 

MIEJSCE: 
Hala OSiR w Komprachcicach 
46-O70 Komprachcice
ul. Szkolna 18

KATEGORIE TURNIEJU*: 
U9: 
-singiel chłopców do lat 9 (urodzeni w roku 2012 i później)
-singiel dziewcząt do lat 9 (urodzeni w roku 2012 i później)
U11:
-singiel chłopców do lat 11 (urodzeni w latach 2010-2011)
-singiel dziewcząt do lat 11 (urodzeni w latach 2010-2011)

Parabadminton dla dzieci w wieku szkolnym 

* Zawodnik może brać udział tylko w jednej kategorii.
* O długości rozgrywanych setów sędzia główny poinformuje podczas odprawy
technicznej w dniu turnieju o godz. 8.30 (uwzględniając ilość zawodników).
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TERMIN ZGŁOSZEŃ: 
13.10.2020r. do godz. 22.00 – zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres e-mail: 
mareklysakowski@onet.pl   

Sędzia główny: Marek Łysakowski tel. 604 510 079 

 

LOSOWANIE: 
15.10.2020 r. godz.8.00 – Baborów ul. Krakowska 26 

 
 
OPŁATA STARTOWA: 
20 PLN od osoby 
 
NAGRODY: 
Dyplom dla każdego uczestnika, medale i statuetki za miejsca 1-3, nagrody wg możliwości 
organizatora 

 

OBOWIĄZKI: 

 należy uzupełnić i odesłać na adres email info@luks-victoria.pl zał. nr 1 do 

dnia 15.10.2020 

 należy uzupełnić i dostarczyć w dniu zawodów zał. nr 2 (komplet 

dokumentów z datą 17.10.2020 wszystkich uczestników swojego klubu 

dostarcza organizatorom kierownik lub trener klubowy) 

 należy uzupełnić i dostarczyć w dniu zawodów zał. nr 3 (komplet 

dokumentów z datą 17.10.2020 wszystkich uczestników swojego klubu 

dostarcza organizatorom kierownik lub trener klubowy) 

POSIŁKI – zamówienia tel. do 13 października (Tomasz Kukuła 660 794 873): 

Zupy : 
Klasyczny domowy rosół - 7 zł 
Pomidorowa z ryżem lub makaronem - 7 zł 
 
Drugie danie : 
Spaghetti Bolonese -13 zł 
Gulasz wieprzowy z kasza gryczaną lub z kaszą jęczmienną , z ogórkiem kiszonym -11 zł 
Pieczone udko z kurczaka z ziemniaczkami i surówka z marchewki i jabłka -11 zł 
 
Wydawanie dań od godziny 11.30 choć pewnie będziemy gotowi wcześniej. 
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PARTNERZY: 

Mariusz Kozów – Kloz Stuttgart  www.berater-kloz.de 

Urząd Gminy Komprachcice 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach 

Technobud Opole 

OOZBad 

KSETRA – Przedsiębiorstwo projektowo – budowlane  http://ksetra.pl/  

Urząd Marszałkowski w Opolu  

Ochrona danych osobowych 

 

W związku z wejściem w życie 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), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:  

 Administratorem danych osobowych jest LUKS Victoria Domecko (46-070 Domecko) przy ulicy Opolska 

52, tel: 668 032 729, e-mail: info@luks-victoria.pl  

 Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować 

będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.  

 Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia 

bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o 

art. 6 ust. 1 lit. b 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. 

  Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz sędzia 

główny.  

 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia zawodów i udokumentowania 

organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym 

dane zostały pozyskane. 
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  Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym 

prawem. 

 

 

 

 

  


