
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SPORTÓW WALKI  
XVII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ JUDO Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

 

 
 

 

 

 
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 

 

 
Gmina Krosno 

Organizator Uczniowski Klub Sportowy „Piętnastka” www.judokrosno.pl 

https://www.facebook.com/UKS-Piętnastka-Krosno-745273178943231/ 

Gmina Krosno 

Gmina Jedlicze 

Urząd Marszałkowski 
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 

Podkarpacki Okręgowy Związek Judo  
Samorząd Województwa Podkarpackiego 

Termin i miejsce  17-18.11.2018 r. 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
38-460 Jedlicze ul. Kościuszki 1 

http://gosir-jedlicze.pl/  

Biuro  16.11.2018 r. Miejski Zespół Szkół nr 4     
38 – 411 Krosno ul. Kisielewskiego 18 – od godz. 14.00 

17.11.2018 r. – w miejscu zawodów – od godziny 8.00  

Kierownik zawodów – Mirosław Nowicki, tel. kom. +48 504 120 984 

Zgłoszenia Zgłoszenie zawodników do dnia 15.11.2018r. Proszę wysłać zgłoszenie, nawet jeżeli nie 
ma 100% pewności że zawodnik będzie na zawodach. Jest to bardzo istotne, aby się 
znalazł w bazie danych ze względu na ważenie zawodników z wykorzystaniem 
czytników. e-mail: mirnowicki@poczta.onet.pl  

Opłata startowa 35,00 PLN  od uczestnika (start w dwóch kategoriach 70,00 PLN). 

Zakwaterowanie 

 

Rezerwacji należy dokonać do dnia 05.11.2018r. na adres: 

Uczniowski Klub Sportowy „Piętnastka” 38 – 411 Krosno ul. Kisielewskiego 18                   

e-mail: mirnowicki@poczta.onet.pl  

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu 38 – 440 Iwonicz ul. Zadwór 5  
www.oswzadwor.pl  
Hotel Restauracja Venus; Moderówka 317, 38-460 Jedlicze  http://venusplaza.com.pl  

Po upływie terminu nie gwarantujemy zakwaterowania. 
Możliwość nocowania na macie 15,00 PLN (ilość miejsc ograniczona) 

Koszt noclegu i 

wyżywienia  
Nocleg ze śniadaniem –50,00 PLN 

Doba noclegowa z pełnym wyżywieniem – od. 77 PLN  

Można zamówić ciepły posiłek (wydawany w trakcie zawodów) w cenie 15,00 PLN 

Regulamin  Prawo startu:  

Czas walki 3 min; golden score 

Chłopcy       2003/2004/2005             -38; -42; -46; -50; -55; -60; -66; -73; -81; +81 

Dziewczęta  2003/2004/2005             -36; -40; -44; -48; -52; -57; -63; -70; +70 

Czas walki 2 min; golden score 1 min. golden score; wskazanie 

Chłopcy       2005/2006/2007     -33; -36; -39; -42; -45; -48; -51; -54; +54 

Dziewczęta  2005/2006/2007             -30; -33; -36; -39; -42; -45; -48; -51; +51 

Czas walki 2 min; golden score 1 min. golden score; wskazanie 

Chłopcy       2007/2008   -27;-30; -33; -36; -39; -42; -45; -48; -51; +51 

Dziewczęta  2007/2008   -24;-27; -30; -33; -36; -39; -42; -45; -48; +48 

Czas walki 2 min; 1 min. golden score; wskazanie 

2009 i młodsi                                -20; -22; -24; -27; -30; -33; -36; -39; -42; -45; +45;  

2009 i młodsze                              -18; -20; -22; -24; -27; -30; -33; -36; -39; -42; +42; 

Czas walki 2 min;1 min. golden score; wskazanie 

Dziewczęta i chłopcy ur. w latach 2007 i młodsi mogą startować za pisemną zgodą 

http://www.judokrosno.pl/
https://www.facebook.com/UKS-Pi?tnastka-Krosno-745273178943231/
http://gosir-jedlicze.pl/
mailto:mirnowicki@poczta.onet.pl
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rodziców lub trenerów. 

 

Program 

zawodów 

Piątek 16.11.2018r. 
1. 14.00 – 20.00 - przyjazd ekip sportowych, weryfikacja,  

2. 20,00 – 21,00 waga oficjalna dla korzystających z zakwaterowania 

Sobota 17.11.2018 r. Hala Sportowa GOSiR Jedlicze 
1. 8,00 – 9,00 – waga oficjalna dla ekip przyjeżdżających w dniu zawodów  
2. 9,00 – 10,00 – pokazy sportów walki 

3. 9.00 – 10,00 – weryfikacja ostateczna i losowanie 

4. 10,00 – rozpoczęcie walk od najmłodszych kategorii wiekowych  
5. 12,00 oficjalne rozpoczęcie turnieju  
6. 12,30 – walki aż do zakończenia (wręczanie medali i dyplomów po zakończeniu walk w 

danej kategorii) 

7. Dla młodzików/ek waga 10,30 – 11,30 

Niedziela 18.11.2018r.            Wyjazd ekip zagranicznych.  

Uwagi 1. Wszyscy uczestnicy zawodów winni być ubezpieczeni przez klub lub właściwe 
stowarzyszenie wojewódzkie od następstw NW. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za powstałe wypadki.  

2. Za badania lekarskie odpowiada kierownik/trener ekipy 

3. Turniej będzie rozgrywany na 4 – 6  matach – w zależności od ilości zgłoszonych 
uczestników. 

4. Zawodnicy/ki w kategorii dzieci muszą posiadać zgodę rodziców na udział w zawodach 
(odpowiada trener ekipy). 

5. Dyplomy i  medale za miejsca I – III.  

6. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest suchy prowiant w trakcie turnieju. 

7. Bardzo prosimy aby ekipy przewidziały w swoim składzie sędziego. Sędziów obowiązuje 
strój sędziowski. 

8. Nagroda dla najlepszego zawodnika i zawodniczki turnieju. 

9. Konkurs wiedzy o judo z nagrodami. 

   WAŻNE INFORMACJE  

 

1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją 
turnieju nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które 
wystąpią przed, w trakcie lub po turnieju. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a 
niepełnoletni za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za 
wszystkie szkody, jakie poczynią.                                                                                                                                          
2. Każdy z uczestników powinien być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.                                           
3. Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora (lub osób z nim 
współpracujących) w razie wypadku lub szkody związanej z 
zawodami.                                                                                                                                        4. Uczestnik lub 

zgłaszający go klub przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do 

organizatora. Zobowiązuje się przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu / komunikatu 
organizacyjnego. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Kierownik Zawodów.                                                    

 5. W momencie zgłoszenia do zawodów  trenerzy, opiekunowie prawni i zawodnicy zgadzają się z warunkami 
uczestnictwa.                                                                                                            

Oświadczenie do celów kontaktu (formularz kontaktowy, informacja telefoniczna, informacja sms, poczta 

elektroniczna (mail)): 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. zgłoszenie uczestnika w imprezie sportowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych uczestnika, w celu realizacji zadań statutowych Uczniowskiego Klubu Sportowego „Piętnastka”, czyli 

organizacji imprezy sportowej i udziału w nich dzieci i młodzieży. Administratorem danych jest Uczniowski 

Klub Sportowy „Piętnastka” 38-411 Krosno ul. Kisielewskiego 18.  

Celem przetwarzania danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, rok urodzenia, klasa, szkoła, klub 
sportowy, wizerunek, licencja, dyscyplina sportu jest udział w imprezie sportowej. Podanie danych jest 

dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia udział dziecka w imprezie. 
Udział w imprezie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody  na: 

1. Rejestrowanie i publikację wizerunku uczestnika, bezpłatne wykorzystanie i upublicznienie wizerunku oraz 
danych uczestnika na potrzeby budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w 

mediach, poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest 
ograniczona ilościowo ani terytorialnie. Czas przetwarzania określa się do momentu pisemnego wycofania zgody. 

2.  Używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i filmowych 
zawierających wizerunek i wypowiedzi dziecka, jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci 

fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) wyłącznie na potrzeby budowania pozytywnego wizerunku 
Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach, niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona 
ilościowo, ani terytorialnie. Czas przetwarzania określa się do momentu pisemnego wycofania zgody. 

3.  Aby wizerunek uczestnika mógł być użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego 

i poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może 
być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe i dźwiękowe z udziałem uczestnika 



mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby 
wydarzenia bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w 
szczególności plakaty, ulotki, billboardy, inne drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, 

radiowe, materiały prasowe, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej oraz w Internecie. Czas 
przetwarzania określa się do momentu pisemnego wycofania zgody.  

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

Niniejsze zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku, nie uprawnia do przekazania tej zgody na osobę 
trzecią lub jakąkolwiek firmę czy instytucję, za wyjątkiem podmiotów zaangażowanych w realizację imprezy 
sportowej. 

Klauzula Informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia   
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1)  Administratorem danych osobowych uczestnika jest: Uczniowski Klub Sportowy  

        „Piętnastka” 38 –411 Krosno ul. Kisielewskiego 18 

2)  Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych  
        Uczniowskiego Klubu Sportowego „Piętnastka” na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a ogólnego    

        rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4)  Odbiorcami danych osobowych uczestnika będą wyłącznie podmioty uprawnione do  
        uzyskania danych osobowych na podstawie regulaminów oraz przepisów prawa, 

5)  Dane osobowe uczestnika będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa,  
        zgodnie z instrukcją kancelaryjną, 
6)  Opiekunowie prawni posiadają prawo żądania od administratora dostępu do treści danych  

uczestnika oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia 

danych uczestnika, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych uczestnika, 

7)  Opiekunowie prawni mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych  

 osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową  
        udziału uczestnika w imprezie sportowej.  
8)  Dane uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w  
        formie profilowania. 

9)     PROSZĘ O DOKONYWANIE REZERWACJI I ZGŁOSZENIA NA ZAŁĄCZONYCH DRUKACH 

 

TURNIEJ ZORGANIZOWANO PRZY WSPARCIU FINANSOWYM GMINY KROSNO, URZĘDU 
MARSZAŁKOWSKIEGO I PODKARPACKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU JUDO 

Zaproszone ekipy: 

Rumunia  Węgry  Słowacja  Czechy 

Ukraina  Serbia  Białoruś  Kluby zrzeszone  w Polskim Związku Judo 

 

         Prezes Klubu 

                     Jacek Bęben 


