ZWIĄZEK FUTBOLU
AMERYKAŃSKIEGO W POLSCE
Al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 lok. 3 51-612 Wrocław
REGON: 385429816 NIP: 8982255816

Wrocław, 06.07.2022 r.

REGULAMIN
I Mistrzostw Polski w Futbolu Flagowym – 2022
I. Cel.
1. Wyłonienie mistrza Polski w futbolu flagowym.
2. Popularyzacja futbolu flagowego jako sposobu na zdrowy styl życia oraz spędzanie czasu wolnego.
3. Promocja Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce.
II. Organizator cyklu.
Związek Futbolu Amerykańskiego w Polsce, ul. Paderewskiego 35 lok. 3, 51-612 Wrocław.
Osoba koordynująca: Damian Dębiński
e-mail: damian.debinski@zwiazekfa.pl
III. Terminy, miejsca i organizatorzy turniejów.
a) 24.07.2022 r. - Ząbki,
b) 30.07. 2022 r. – Beach Bowl Kolbudy,
c) 7.08.2022 r. – Sieradz,
d) 14.08.2022 r. -Katowice,
e) 28.08.2022 r.- Rybnik- Turniej Finałowy,
Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych turniejów podane będą w osobnym komunikaciezamieszczanym
każdorazowo na stronie www.zwiazekfa.pl; fb/zwiazekFA oraz mailowo dla drużyn, które będą zgłoszone.
IV. Udział, kwalifikacje.
1. W turniejach mogą wziąć udział drużyny zrzeszone i niezrzeszone w ZFAP.
2. Wszystkie drużyny traktowane są odrębnie od ligi futbolu amerykańskiego w Polsce (PFL1, PFL2, PFL9,
PFLJ) .
3. Drużyna składa się z minimalnie 5 a maksymalnie 10 zawodników, w przypadku awansu do turnieju
finałowego każda z drużyn ma prawo wymienić 3 zawodników, przy czym nie mogą to być zawodnicy z
innej drużyny, która brała udział w którymkolwiek turnieju. Zmiany muszą zostać zgłoszone i
zaakceptowane najpóźniej 7 dni przed turniejem finałowym.
4. Zawodnikiem może być każdy obywatel Polski, który urodził się w 2007 roku lub wcześniej (nieletni za
pisemną zgodą opiekuna prawnego), obywatel innego państwa posiadający kartę stałego pobytu lub
obywatelstwo polskie.
5. Każdy zawodnik zobowiązany jest przedstawić ważne zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak
przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu.
6. Zawodnicy muszą być poprawnie zgłoszeni najpóźniej na 7 dni przed turniejem. Zgodnie z procedurą
otrzymaną w wiadomości e-mail po zgłoszeniu.
7. Z poszczególnych turniejów awans do turnieju finałowego zdobędą finaliści poszczególnych turniejów (2
drużyny).
8. W przypadku gdy drużyna grająca w finale danego turnieju zagwarantowały sobie już awans w którymś z
poprzednich turniejów, organizator zastrzega sobie prawo nominowaniu innej drużyny, która wzięła udział
w którymś z turniejów eliminacyjnych.
9. Drużyny, które zgłoszą się do więcej niż jednego turnieju mogą wziąć udział pod warunkiem wolnych
miejsc.
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10. Pierwszeństwo udziału w turnieju eliminacyjnym mają drużyny, które zgłosił się pierwszy raz.
11. Organizator gwarantuje sobie prawo do przyznania dzikich kart pozwalających na udział w turnieju
finałowym.
12. Organizator gwarantuje sobie prawo do zmiany zasad awansu do turnieju finałowego w przypadku dużej
liczby drużyn biorących udział w każdym turnieju.
13. Zawodnicy biorący udział w turniejach będą objęci ubezpieczeniem NNW.
14. Regulamin może być aktualizowany, każda aktualizacja będzie zamieszczona na stronie www.zwiazekfa.pl.

V. Opłaty.
1. Opłata za udział w mistrzostwach Polski wynosi:
a. do 1 lipca 300 zł od drużyny,
b. od 2 lipca do 6 sierpnia 400 zł od drużyny,
2. Gospodarze poszczególnych turniejów eliminacyjnych mają prawo zgłosić jedną drużynę, która będzie
zwolniona z opłaty w jednym turnieju.
3. Opłaty należy dokonać po zarejestrowaniu drużyny i otrzymaniu potwierdzenia wraz z danymi do
przelewu.
4. O kolejności zgłoszenia decyduje terminu przelewu a nie termin zapisu.
5. Nie ma możliwości opłaty w dniu turnieju.
6. Dane do faktury(także do faktury imiennej) należy podać podczas rejestracji.

VI. Zasady.
1. Każdy turniej będzie rozgrywany według zasad IFAF (http://myiafoa.org/flag/FlagRules2021.pdf).
2. Mecze będą sędziowane przez sędziów PSSFA (https://pssfa.org).
3. Obowiązujący strój:
a. koszulka z numerem dla każdego zawodnika,
b. spodnie bez kieszeni,
4. Nazwa drużyny.
a. dowolna.
b. organizator zastrzega sobie prawo zmiany nazwy drużyny jeżeli uzna ją za niewłaściwą.
5. Sprawy dyscyplinarne prowadzić będzie komisja dyscyplinarna powołana przy ZFAP.

VII. Wygrane.
1. Zwycięzca turnieju finałowego otrzyma tytuł Mistrza Polski w futbolu flagowym oraz medale (dla maksymalnej
liczby zawodników), puchar, nagrody pieniężne oraz rzeczowe (uzależnione od partnerów).
VIII. Postanowienia końcowe.
1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
2. Osoby pełnoletnie składają oświadczenie o dobrym stanie zdrowia wypełniając Elektroniczny Formularz
Zgłoszeń, dostępny na stronie www.zwiazekfa.pl w odpowiednim artykule Aktualności.
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w turnieju tylko za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów
(oświadczenie podpisuje prawny opiekun) do pobrania ze strony www.zwiazekfa.pl.
4. Każdy zawodnik (lub rodzic/ opiekun prawny) zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulą informacyjną
zgodnie z art. 13 RODO, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Każdy zawodnik (lub rodzic/opiekun prawny) jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych ( danych osobowych dziecka) w celu przeprowadzenia imprezy, zgodnie ze wzorami,
stanowiącymi Załącznik nr 2 lub Załącznik nr 2a do niniejszego Regulaminu.
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6.

7.

Administratorem danych osobowych jest Związek Futbolu Amerykańskiego w Polsce, al. Ignacego Jana
Paderewskiego 35 lok. 3, 51-612 Wrocław. Dane w postaci: imię i nazwisko, nazwa drużyny, miasto, płeć,
kategoria wiekowa, uzyskany wynik, ewentualny wizerunek będą przetwarzane w celu organizacji,
realizacji i publikacji sprawozdania z imprezy sportowej przez ZFAP. Dane w postaci: nazwa drużyny, płeć,
miasto, kategoria wiekowa, uzyskany wynik oraz ewentualnie wizerunek (bez podania imienia i nazwiska)
będą udostępniane na stronie www.zwiazekfa.pl oraz Facebook’u/instagramie ZFAP. Każdy zawodnik (lub
rodzic/opiekun prawny) ma prawo dostępu do treści swoich (lub dziecka) danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji podanych wyżej celów.
RESPEKTOWANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE OŚWIADCZENIA POBRANE ZE STRONY www.zwiazekfa.pl.
Wrocław, 06.07.2022 r.
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Załącznik nr 1 - KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 RODO MISTRZOSTW POLSKI W FUTBOLU FLAGOWYM 2022

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L
2016 Nr 119, s.1) informuję, że:
1.

Administratorem Danych Osobowych jest Związek Futbolu Amerykańskiego w Polsce, al. Ignacego Jana
Paderewskiego 35 lok 3, 51-612 Wrocław, adres e-mail: kontakt@zwiazekfa.pl (dalej jako „ADO”).
2. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, stanu zdrowia, zostały
pozyskane bezpośrednio od osoby której dotyczą lub od opiekuna prawnego (rodziców) sprawujących
bezpośrednią władzę nad małoletnim.
3. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji MISTRZOSTW POLSKI W FUTBOLU
FLAGOWYM na podstawie: dla danych zwykłych oraz wyroków z art. 6 ust 1 pkt a) – f), lub dla danych
szczególnych kategorii z art. 9 ust. 2 pkt a–j), przy czym: prawnie uzasadnionym interesem realizowanym
przez ADO jest obowiązek wynikający z przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania,
wydania oraz odbioru nagrody, promocji Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce, przez organizatorów,
współorganizatorów i sponsorów.
4. Odbiorcą danych osobowych będą: Prezes ZFAP, personel obsługujący MISTRZOSTWA POLSKI W FUTBOLU
FLAGOWYM.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych swoich dzieci, prawo do żądania poprawienia,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
7. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu
przeciwko przetwarzaniu danych bez podania przyczyny, ponieważ jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia
sprzeciwu, gdy przetwarzane dane wykorzystywane są do celów innych niż wskazane.
8. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zakwalifikowania uczestnika do udziału w
MISTRZOSTWACH POLSKI W FUTBOLU FLAGOWYM .
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
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Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ
BIORĄCEJ UDZIAŁ w Mistrzostwach Polski w Futbolu Flagowym 2022
Ja niżej wymieniony/-a i niżej podpisany/-a:
.............................................................................................................................................…..............
(Imię i Nazwisko)

przystępując do udziału w MISTRZOSTWACH POLSKI W FUTBOLU FLAGOWYM , spełniając warunki określone
w Regulaminie imprezy:
1.
2.

3.
4.

5.

Oświadczam, iż zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu MISTRZOSTW POLSKI W
FUTBOLU FLAGOWYM , a tym samym w pełni akceptuję wszystkie jego regulacje i postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora MISTRZOSTW POLSKI W
FUTBOLU FLAGOWYM (ZFAP przy AL. Ignacego Jana Paderewskiego 35 lok. 3, 51-612 Wrocław), dla celów
związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem MISTRZOSTW POLSKI W FUTBOLU
FLAGOWYM . Jednocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie przez Organizatora, na mój adres e-mail
(uczestnika) lub nr telefonu, informacji dotyczących tej imprezy.
Oświadczam, iż zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną MISTRZOSTW POLSKI W FUTBOLU FLAGOWYM
przekazaną zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego RODO, będącego
załącznikiem do Regulaminu MISTRZOSTW POLSKI W FUTBOLU FLAGOWYM .
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, poprzez jego sporządzenie,
utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora MISTRZOSTW POLSKI W FUTBOLU FLAGOWYM (ZFAP),
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z
2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z
późn. zm.) oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących
polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
2) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
3) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
4) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,
5) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach,
prezentacjach, bilbordach,
6) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
7) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na
której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego partnera lub
współorganizatora w kontekście jego udziału w organizacji MISTRZOSTW POLSKI W FUTBOLU
FLAGOWYM ,
8) w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków
masowego przekazu, informacji o MISTRZOSTWACH POLSKI W FUTBOLU FLAGOWYM ,
Oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie dane i informacje, związane z moim udziałem w
MISTRZOSTWACH POLSKI W FUTBOLU FLAGOWYM są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.
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Załącznik nr 2A - OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW PRAWNYCH (RODZICÓW) MAŁOLETNIEGO
BIORĄCEGO UDZIAŁ w MISTRZOSTWACH POLSKI W FUTBOLU FLAGOWYM 2022 r.

My niżej wymienieni i niżej podpisani:

(1) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
(Imię i Nazwisko Rodzica / Opiekuna Prawnego)

(1) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
(Imię i Nazwisko Rodzica / Opiekuna Prawnego)

wyrażamy zgodę na udział w MISTRZOSTWACH POLSKI W FUTBOLU FLAGOWYM 2022
dziecka/podopiecznego*:

………………………………………………………………
(Imię i Nazwisko – małoletniego uczestnika)

, naszego

…………………………………
(data urodzenia – małoletniego uczestnika)

spełniając warunki określone w Regulaminie MISTRZOSTW POLSKI W FUTBOLU FLAGOWYM :
1.
2.

3.
4.

Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się i zobowiązujemy się do przestrzegania Regulaminu MISTRZOSTW POLSKI
W FUTBOLU FLAGOWYM , a tym samym w pełni akceptujemy wszystkie jego regulacje i postanowienia.
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora MISTRZOSTW POLSKI W
FUTBOLU FLAGOWYM (ZFAP), dla celów związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem
MISTRZOSTW POLSKI W FUTBOLU FLAGOWYM Jednocześnie wyrażamy
zgodę na przesyłanie przez Organizatora, na nasz adres e-mail (opiekunów) lub nr telefonu, informacji
dotyczących MISTRZOSTW POLSKI W FUTBOLU FLAGOWYM .
Oświadczam, iż zapoznaliśmy się z Klauzulą Informacyjną MISTRZOSTW POLSKI W FUTBOLU FLAGOWYM
przekazaną zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego RODO, będącego
załącznikiem do Regulaminu MISTRZOSTW POLSKI W FUTBOLU FLAGOWYM.
Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku naszego dziecka/podopiecznego*,
poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora MISTRZOSTW POLSKI W
FUTBOLU FLAGOWYM (Związek Futbolu Amerykańskiego w Polsce al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 lok. 3,
56-612 Wrocław), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.
U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz udzielamy nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku
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na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
2) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
3) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
4) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,
5) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach,
prezentacjach, bilbordach,
6) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
7) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii,
na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego partnera lub
współorganizatora w kontekście jego udziału w organizacji MISTRZOSTW POLSKI W FUTBOLU
FLAGOWYM,
8) w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu
środków masowego przekazu, informacji o MISTRZOSTW POLSKI W FUTBOLU FLAGOWYM .
5. Oświadczamy, iż wszystkie podane przeze nas dane i informacje, związane z udziałem w
MISTRZOSTWACH POLSKI W FUTBOLU FLAGOWYM naszego dziecka/podopiecznego* są zgodne z
prawdą i stanem faktycznym.
…………………………………
(miejscowość)

dnia … … … … … … … … … … … 2022 r.
(data: dzień / miesiąc)

(1) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Imię i nazwisko - czytelny podpis Rodzica / Opiekuna Prawnego)

(2) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Imię i nazwisko - czytelny podpis Rodzica / Opiekuna Prawnego)

