
 

REGULAMIN 

III Otwartego Turnieju Gry w Bule 

pod patronatem Burmistrza Gminy Kęty 

 

 

I. Organizator Turnieju 

Dom Kultury w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 2a oraz działający przy nim Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

 

II. Czas i miejsce Turnieju 

Turniej odbędzie się 27 kwietnia od godz. 9:00 w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach, 

os. Nad Sołą 29.  

 

III. Cele Turnieju 

1. Popularyzacja gry w bule. 

2. Integracja mieszkańców Gminy Kęty poprzez wspólne, rodzinne uczestnictwo w rozgrywkach. 

3. Promocja Gminy Kęty jako miejscowości przyjaznej seniorom, młodzieży i dzieciom. 

 

IV. Warunki uczestnictwa 

1. Przyjmujemy zgłoszenia od 2-osobowych drużyn, w których przynajmniej jedna osoba ma ukończony 

18 rok życia. Osoby niepełnoletnie powinny być spokrewnione z drugą osobą wchodzącą w skład drużyny 

(np. dziecko, wnuczek itd.).  

2. Uczestnikami turnieju mogą być osoby, które do dnia 17 kwietnia 2019 r. zgłosiły się do udziału 

w rozgrywkach. 

3. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie pod nr 33 844 86 78 lub mailowo na adres 

olga.chromik@domkultury.kety.pl 

4. W zgłoszeniu należy podać imiona i nazwiska zawodników ich wiek i telefon kontaktowy. 

5. Udział w turnieju jest bezpłatny. 

6. Rejestracja zgłoszonych zawodników będzie miała miejsce w dniu Turnieju, tj. 27 kwietnia od godz. 8:00 

do godz. 8:50. 

 

V. Wiek uczestników 

Aby wziąć udział w Turnieju zawodnik musi mieć ukończone 7 lat. 

 

VI. Przebieg Turnieju 

 godz. 8:00 – rejestracja drużyn 

 godz. 9:00 – rozpoczęcie rozgrywek 

 godz. 14:30 – zakończenie Turnieju, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

 

VII. Zasady Turnieju 

1. Podczas rozgrywek uruchomionych zostanie 5 bulodromów. 

2. Turniej rozegrany będzie na hali sportowej bulami materiałowymi, nie żelowymi.  

3. W czasie rejestracji na Turniej organizatorzy oferują naukę zasad gry w bule.  

4. Turniej zostanie rozegrany w 2-osobowych drużynach, systemem pucharowym. 

5. Czas jednej rozgrywki wynosić będzie od 10 min. do 20 min. – w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. 

Partia rozpoczęta w ostatniej minucie kontynuowana jest do wyrzucenia ostatniej buli.  

6. Jeżeli partia skończy się remisem zarządzana jest dodatkowa rozgrywka. 
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7. Nad przebiegiem Turnieju czuwać będą sędziowie powołani przez Organizatorów. 

8. Dopuszcza się w czasie gry przy nieparzystej liczbie zespołów zastosowanie zasady losowania wolnego 

losu lub gry każdy z każdym. 

9. Szczegółowe zasady przebiegu rozgrywek zostaną podane przez Organizatorów podczas rozpoczęcia 

Turnieju. 

10. Sytuacje sporne rozstrzygane są przez sędziów pomocniczych oraz sędziego głównego.   

 

 

VIII. Nagrody 

1. Turniej zostanie rozegrany w dwóch kategoriach:  

 rodzinnej, tj. dorosły + dziecko 7-17 lat 

 sportowej, tj. dwie osoby pow. 18 lat. 

2. Zdobywcy I, II, i III miejsca w obu kategoriach otrzymają medale i dyplomy. 

3. Zdobywcy I–szych miejsc otrzymają puchary. 

 

 

IX. Organizator zapewnia 

 Halę sportową 

 Bulodromy o wymiarach 5 m x 12 m (kategoria sportowa), 5 m x 10 m (kategoria rodzinna) 

 Bufet z kawą i herbatą 

 Poczęstunek 

 Instruktarz gry dla początkujących 

 

X. Postanowienia końcowe 

1. Szczegółowych informacji udziela: Olga Chromik, Dział Programowo-Animacyjny DK w Ketach, pokój 

nr 3, tel. 33 844 86 78. 

2. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. 

3. Ilość miejsc jest ograniczona. 

4. Zgłoszenie do udziału w Turnieju jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Turnieju oraz wykorzystania wizerunku do celów 

promocyjnych Organizatora. Zgłoszenie do udziału w Turnieju jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

XI.  Klauzula informacyjna 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Kętach z siedzibą władz przy ul. 

Żwirki Wigury 2A, 32-650 Kęty. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w 

sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty 

elektronicznej: iodo@domkultury.kety.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Dom 

Kultury w Kętach określonych przepisami prawa, w szczególności Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym art. 4 ust. 1 pkt 7, w celu realizacji przysługujących Instytucji Kultury uprawnień, 

bądź spełnienia przez Instytucję Kultury obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo gdy jest to 

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

4. Dane będą przekazywane innym podmiotom takim jak: (InfoKęty, faktyoświęcim, mamnewsa.pl, 

miesięcznik „Kęczanin”) oraz podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów 

prawa. 



5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla 

którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 

6. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w 

celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że 

przepisy szczególne stanowią inaczej. 

7. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 

- dostępu do treści swoich danych osobowych, 

- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

- usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez 

Panią/Pana zgody, 

- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania 

danych osobowych jest kwestionowana, 

- przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez 

Panią/Pana zgody, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych.  

8. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych wiąże się z brakiem możliwości 

udziału w Turnieju.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 


