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ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE TURNIEJU ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGI PAINTBALLOWEJ SPECJALNEGO REŻIMU 

SANITARNEGO. 

1. Przed wejściem na teren Turnieju należy zapoznać się z niniejszymi zasadami i innymi obowiązującymi 

przepisami oraz aktualnymi wytycznymi w zakresie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w szczególności 

dotyczącymi uczestnictwa w rozgrywkach.  

2. [AKCEPTACJA REGULAMINU] Wejście na teren Turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zasad 

oraz obowiązujących przepisów prawa i wytycznych, o których mowa w pkt. 1 powyżej.  

3. [RYZYKO ZAKAŻENIA] Każdy kto wchodzi na teren Turnieju potwierdza, że rozumie oraz akceptuje ryzyko 

narażenia swojego zdrowia, w tym poprzez zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (lub jego pochodną) 

wywołującego chorobę COVID-19 i wszelkich z tego tytułu powikłań.  

4.  [OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I NOSA]  Każda osoba przebywająca na terenie Strefy dla Zawodników (PIT 

STOPU), zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy, z zastrzeżeniem, iż 

powinny zostać one zdjęte na polecenie sędziego przy identyfikacji zawodników biorących udział w meczu. 

5.  [BRAK ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU ZAKRYWANIA UST I NOSA] Osoby nieposiadające maseczki lub przyłbicy 

lub niemogące ich założyć z jakichkolwiek powodów, w tym osoby zwolnione z obowiązku zakrywania ust i 

nosa z przyczyn zdrowotnych, nie zostaną wpuszczone na teren Strefy dla Zawodników (PIT STOPU).  

6. [DEZYNFEKCJA] Każda osoba wchodząca i przebywająca na terenie Turnieju a w szczególności Strefy dla 

Zawodników zobowiązana jest poddać się obowiązkowej dezynfekcji rąk w miejscach wyznaczonych na 

terenie Turnieju przez PLP, zgodnie ze wskazaną w tych miejscach instrukcją. 

7.  [PODSTAWOWE OBOWIĄZKI]  Każdy uczestnik Turnieju  zobowiązany jest do:  

a. zakrywania ust i nosa zgodnie z pkt. 4 powyżej podczas poruszania się na terenie Strefy dla 

Zawodników  

b. zachowania maksymalnie możliwych odległości od innych uczestników Turnieju przez cały pobyt na 

terenie Turnieju;  

c.  zachowania bezpiecznej odległości podczas wejścia na teren Turnieju oraz w kolejkach do punktów 

gastronomicznych zlokalizowanych na terenie Turnieju. 

8.  [CATERING] Osoby uczestniczące w Turnieju korzystający z usług cateringu na terenie Turnieju zobowiązani 

są do stosowania dyscypliny utrzymania 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce. 

9. Udział w zawodach jest możliwy wyłącznie po wypełnieniu ankiety informacyjnej (Załącznik 1) oraz złożenia 

oświadczenia o zapoznaniu się z ryzykiem uczestnictwa w Turnieju Polskiej Ligi Paintballowej (Załącznik 2). 

Wzory oświadczeń znajdują się w załączniku do niniejszego regulaminu. 
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Załącznik 1 – Ankieta informacyjna dla zawodników, biorących udział w turnieju Polskiej Ligi Paintballowej w związku 

ze stanem zagrożenia epidemiologicznego. 

W związku z zaistniałym stanem zagrożenia epidemiologicznego prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania.  

1. Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał Pan/Pani/dziecko/podopieczny za granicą? TAK/NIE  

2. Czy ktoś z Państwa domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał za granicą? TAK/NIE  

3. Czy Pan/Pani/dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem 

epidemiologicznym (kwarantanna)? TAK/NIE  

4. Czy obecnie występują u Pana/Pani/dziecka/podopiecznego objawy infekcji? (gorączka, kaszel, katar, 

wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)? TAK/NIE  

5. Czy obecnie lub ostatnich 2 tygodniach występują, występowały w/w objawy u kogoś z domowników ? 

TAK/NIE 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminami uczestnictwa w Turnieju paintballowym Polskiej Ligi Paintballowej: 

Podpis osoby składającej oświadczenie                        ………………………………………………..  

 

Załącznik 2 – Oświadczenie Zawodnika Polskiej Ligi Paintballowej 

Oświadczam, że dobrowolnie i na własną odpowiedzialność biorę udział w zawodach paintballowych, które w sezonie 

2020 odbędą się w terminach i lokalizacjach na terenie Polski wskazanych na stronie PLP.  

Ponoszę pełną odpowiedzialność karną i cywilną za wszystkie szkody wyrządzone przeze mnie w związku z 

uczestnictwem w zawodach paintballowych.  

Zapoznałem się i w pełni akceptuję Regulamin Polskiej Ligi Paintballowej oraz Regulamin rozgrywek Europejskiej 

Federacji Paintballowej. 

Jednocześnie oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w Mistrzostwach Polski w 

Paintballu organizowanych przez Stowarzyszenie Polska Liga Paintballowa. 

Oświadczam również, że zostałem przez organizatorów poinformowany o zagrożeniach będących na terenie 

zawodów, zagrożenia i strefy w których znajdują się urządzenia pracujące pod wysokim ciśnieniem (300 bar).  

Oświadczam również ze znane mi są przepisy UDT dotyczące ładowania przenośnych zbiorników ciśnieniowych o 

pojemność 350 cm3. Za szkody powstałe z wyniku nieumiejętnego obchodzenia się z wyżej wymienionymi 

urządzeniami organizator nie ponosi odpowiedzialności. Za uszkodzenie urządzeń wysokociśnieniowych osoba która 

tego dokonała zostanie obciążona kosztami jej naprawy.  

Oświadczam również, że jestem świadomy ryzyk związanych z udziałem w zawodach paintballowych i w związku z 

tym nie będę wnosił wobec organizatorów – Stowarzyszenia Polskiej Ligi Paintballowej oraz osób z nimi 

współpracujących, żadnych skarg bądź roszczeń na drodze sądowej za szkody i straty o charakterze majątkowym, jak i 

również ewentualny uszczerbek na zdrowiu, spowodowany wszelkimi zdarzeniami w czasie trwania Mistrzostw Polski 

w Paintballu. 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanym oświadczeniu, zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  przez 

Stowarzyszenie Polska Liga Paintballowa z siedzibą w Warszawie, ul. Batorego 16/125 (będące administratorem tych 

danych osobowych) w celu związanym z moim udziałem w zawodach paintballowych, w tym w Mistrzostwach Polski 

w Paintballu. Oświadczam również, że mam świadomość, iż podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, oraz 

że zgoda może być cofnięta w każdym czasie, jednak brak ich podania lub brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie 

lub cofnięcie zgody skutkują brakiem możliwości  udziału w rozgrywkach. Zapoznałem(-am) się z treścią poniższej 

klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu 

do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.  

 

_______________________ Miejscowość, data, podpis  

 

1) administratorem Pani/Pana danych jest Stowarzyszenie Polska Liga Paintballowa z siedzibą w Warszawie, ul. 

Batorego 16/125 

2) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu udziału w rozgrywkach paintballowych, w tym w Mistrzostwach 

Polski w Paintballu. 

 4) podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych, która może zostać w dowolnym momencie wycofana w zakresie i celu w jakim została wyrażona 

 5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów;  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po 

tym czasie będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa oraz przez okres 3 lat od zakończenia udziału w rozgrywkach paintballowych w celu obrony 

lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;  

7) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie 

przepisów prawa; 

 8) przysługujące Pani/Panu prawa w stosunku do  Stowarzyszenia Polska Liga Paintballowa to: żądanie dostępu do 

swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych. 

W  sprawie realizacji praw można kontaktować się pod adres email  info@plp.pl; 

 9) osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

wypadku uznania, że Stowarzyszenie Polska Liga Paintballowa naruszył przepisy o ochronie danych osobowych;  

10) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 11) dane 

osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 


