
COOLTUR – DOBBLE 

Regulamin  

Gminnego Turnieju Gry w Dobble 

pod Patronatem Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.  
 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Turnieju Gry w Dobble pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta 

Sokołów Młp. jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie 

Małopolskim. 

2. Turniej organizowany jest w dniu 4 czerwca 2022 r. o godzinie 9:00 w sali klubowej 

MGOKSiR w Sokołowie Młp., ul. Lubelska 5. 

3. Turniej jest podzielony na trzy kategorie wiekowe: 

 Kat. I – 4-7 lat (ur. 2018 – 2015) 

 Kat. II – 8-13 lat (ur. 2014 – 2009) 

 Kat. OPEN – 14 lat + (ur. 2008 i starsi) 

 

§ 2. Cele turnieju 

 

1. Utrwalenie wizerunku Ośrodka Kultury jako miejsca przyjaznego i oferującego ciekawe 

formy aktywności. 

2. Promocja gier planszowych jako kształcącej i mądrej rozrywki. 

3. Ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci. 

4. Kształtowanie umiejętności przewidywania, myślenia, budowania strategii i planowania 

działań. 

5. Rozwijanie u dzieci spostrzegawczości. 

6. Uczenie samodzielnego podejmowania decyzji i przyjmowania skutków. 

7. Budowanie umiejętności współpracy, wzajemnych relacji, propagowanie zasad fair-play 

(umiejętność bycia zwycięzcą i zwyciężonym) oraz tworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji   

i współzawodnictwa. 

8. Eliminacje do Finału Międzygminnego Turnieju Gry w Dobble, który odbędzie się                      

w Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej. 

 

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w turnieju 

 

1. Turniej skierowany jest do mieszkańców Miasta i Gminy Sokołów Młp. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz dostarczenie 

jej do 2 czerwca 2022r. na adres poczty elektronicznej biuro@mgoksir-sokolow.pl                       

lub osobiście w godzinach pracy Ośrodka. 

3. Liczba uczestników jest ograniczona. 

 

§ 4. Zasady organizacyjne 

 

1. Turniej będzie polegać na rozgrywkach w wersję klasyczną gry Dobble (kat. II i kat. 

OPEN). Uczestnicy z kat. I będą rozgrywać turniej wersją gry Dobble Kids. 

Wariant gry – „Studnia”. 

2. Każde stanowisko turniejowe będzie wyposażone przez Organizatora w grę Dobble. 

3. Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwać będą osoby wyznaczone przez 

Organizatora. 



4. System gry: 

- rozgrywki będą przeprowadzone w grach indywidualnych systemem pucharowym lub każdy 

z każdym w zależności od ilości zawodników, 

- w skład jednej gry wchodzą trzy rozdania (przykładowy wynik: 3:0, 3:1, 3:2) 

6. Do etapu międzygminnego przechodzi trzy najlepsze osoby z każdej kategorii wiekowej 

(zdobywcy miejsc I-III). 

 

§ 5. Nagrody 

 

1. Za zdobycie I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej przewidziane są atrakcyjne 

nagrody rzeczowe. 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

 

1. Administratorem danych osobowych jest MGOKSiR z siedzibą w Sokołowie Małopolskim. 

Dane osobowe zawodników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Turnieju, 

wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz celach 

promocyjnych Turnieju. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie                       

z warunkami określonymi w rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.), innych 

obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z regulaminem Turnieju. Przetwarzanie 

danych, o których mowa w związku z udziałem w Turnieju obejmuje także publikację imienia 

i nazwiska zawodnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, 

w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie materiał z zawodów. Podanie danych 

osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie 

lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział  w Turnieju. Przez przekazanie do 

Organizatora, prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego zawodnik wyraża zgodę 

i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania                    

do zawodnika informacji np: drogą e-mail, sms, list zwykły dot. Turnieju, a także na 

wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z warunkami określonymi                   

w rozporządzeniu 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 (OJ L 

119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z regulaminem Turnieju. 

Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym 

momencie kierując korespondencję na adres Organizatora. Uczestnik ma prawo wglądu do 

swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Zawodnikom przysługują prawa do: dostępu 

do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, 

cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, w tym również w postaci wizerunku                

w dowolnym momencie, wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 

przetwarzanie ich danych przez Administratora. 

2. Ostateczna interpretacja Regulaminu  należy do Organizatorów. 

3. Regulamin wraz z kartą zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej : www.mgoksir-

sokolow.pl 

 
 

 

http://www.mgoksir-sokolow.pl/
http://www.mgoksir-sokolow.pl/


.........................................................................   

         (pieczątka jednostki zgłaszającej) 

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

do Gminnego Turnieju Gry w Dobble  

pod Patronatem Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp. 
Sokołów Młp., 4 czerwca 2022 r. 

 

l.p. Nazwisko i Imię 
Dokładna data 

urodzenia 

Kategoria 

wiekowa 
Miejscowość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z postanowieniami Regulaminu Gminnego Turnieju Gry w Dobble i w pełni go 

akceptuję.  
 

*UWAGA – Zgłoszenie prosimy wypełnić pismem maszynowym lub czytelnie pismem drukowanym. 

 

................................................................................... 

(pieczęć imienna lub podpis) 


