
TURNIEJ PIŁKARZYKÓW STOŁOWYCH 
„SZKOLNE EURO 2021” 

 

          
I. Organizator i współorganizatorzy: 

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 
„Niepokonani”. 

2. Starostwo Powiatowe w Grójcu. 
3. Zespół Szkół Specjalnych im. ks. J. Twardowskiego w Grójcu. 

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Starosty Grójeckiego. 
Zawody zostały dofinansowane z dotacji w ramach konkursu ofert 
organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Grójcu. 

II. Cele zawodów: 
1. Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
2. Przybliżenie sposobu rozgrywania Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej osobom z niepełnosprawnością intelektualną. 
3. Wyłonienie najlepszych zespołów w piłkarzykach stołowych. 

III. Data i miejsce zawodów - zawody odbędą się 16 czerwca 2021 r. (środa) 
w godzinach 9:00 – 14:00 na terenie Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. J. 
Twardowskiego, ul. Polna 17, 05-600 Grójec. 

IV. Zgłoszenia – w zawodach mogą startować osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną (potwierdzenie w postaci orzeczenia o niepełnosprawności 
do wglądu przez organizatorów w dniu imprezy): 

1. Należy składać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu od dnia 01.06.2021 r. 
od godziny 8:00, do dnia 08.06.2021 r. do godziny 10:00 
w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. J. Twardowskiego 
w Grójcu lub wysyłać na adres mailowy 
szkolne.euro2021@interia.pl W zawodach będą mogły brać udział 
osoby, które poza zgłoszeniem na zawody podpiszą też klauzulę 
informacyjną RODO stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego 
regulaminu. 

2. Drużyny mogą być jedno, dwu lub trzyosobowe. 
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3. Liczba miejsc w zawodach jest ograniczona do 36 drużyn – 
o zakwalifikowaniu do zawodów decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Zgłoszenie do turnieju piłkarzyków uprawnia jednocześnie 
do wzięcia udziału w konkurencjach dodatkowych opisanych 
w punkcie V. 

V. Sposób przeprowadzenia turnieju piłkarzyków: 
1. Turniej, podobnie jak Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej będzie się 

składał z dwóch faz: 
- faza grupowa, podczas której będą rozgrywane mecze każdy 
z każdym, w grupach rozlosowanych tak jak grupy w prawdziwych 
Mistrzostwach (to znaczy poszczególne drużyny będą losować 
nazwy państw biorących udział w EURO 2020 i grać według 
schematu tych rozgrywek). 
- faza pucharowa, podczas której kolejne etapy (ćwierćfinały, 
półfinały, finał) będą przeprowadzone zgodnie ze schematem 
zaplanowanym dla prawdziwych Mistrzostw. 

2. Mecze piłkarzyków będą się toczyć w dwóch połowach, ze zmianą 
stron. Każda połowa będzie trwała 2 minuty. Jeśli w fazie 
pucharowej po zakończonym czasie gry będzie remis obowiązuje 
zasada złotej bramki – wygrywa drużyna, która pierwsza zdobędzie 
kolejnego gola. 

3. Podczas gry nie można przytrzymywać drążków przeciwnika ani 
okręcać piłkarzyków wokół własnej osi więcej niż jeden raz. 

4. Sędziami mogą być nauczyciele wychowania fizycznego lub 
w uzasadnionych przypadkach inne osoby wyznaczone przez 
koordynatora projektu. 

VI. Konkurencje dodatkowe – zostaną rozegrane wśród zawodników 
zgłoszonych do turnieju piłkarzyków stołowych „Szkolne EURO 2021”. 
Każdy zawodnik będzie mógł zostać sklasyfikowany w dwóch wybranych 
przez siebie konkurencjach dodatkowych, ale tylko pod warunkiem, że 
weźmie udział we wszystkich pięciu. Konkurencje, które wybiera 
powinien wpisać na formularzu zgłoszeniowym. Przewidziano 
konkurencje dodatkowe takie jak: 

1. Podbijanie piłki – zawodnik ma za zadanie wykonać jak najwięcej 
podbić piłką nożną w ciągu 30 sekund dowolną częścią ciała oprócz 
rąk. Start czasu odbywa się na sygnał sędziego. Podbijanie 
prowadzone jest w wyznaczonym polu. Jeśli piłka wypadnie poza 



wyznaczone pole zawodnik przynosi ją samodzielnie. W przypadku 
takiej samej ilości podbić wykonanej przez zawodników 
zajmujących pierwsze trzy miejsca zostanie przeprowadzona 
dogrywka. 

2. Piłkarski tor przeszkód – zawodnik ma za zadanie przeprowadzić 
piłkę w jak najkrótszym czasie przez tor przeszkód złożony ze 
slalomu między pięcioma pachołkami i okrążenia wokół przeszkody 
oraz zatrzymać ją w wyznaczonym polu. W przypadku takiego 
samego czasu uzyskanego przez zawodników zajmujących 
pierwsze trzy miejsca zostanie przeprowadzona dogrywka. 

3. Strzał na bramkę – zawodnik wykonuje pięć strzałów na bramkę 
z coraz większej odległości. Za trafienie z kolejnych miejsc 
przyznawane są odpowiednio 1, 2, 3, 4 i 5 punktów.  Dodatkowo 
strzały rozpoczynają się na sygnał sędziego i mierzony jest czas 
próby. W przypadku takiej samej ilości punktów zdobytych przez  
zawodników zajmujących pierwsze trzy miejsca o kolejności 
zajmowanych miejsc decyduje krótszy czas wykonania próby. 

4. Żonglerka balonem - zawodnik ma za zadanie wykonać jak 
najwięcej podbić balonem w ciągu 30 sekund dowolną częścią ciała 
oprócz rąk. Start czasu odbywa się na sygnał sędziego. Podbijanie 
prowadzone jest w wyznaczonym polu. Jeśli balon wypadnie poza 
wyznaczone pole zawodnik przynosi go samodzielnie. W przypadku 
takiej samej ilości podbić wykonanej przez zawodników 
zajmujących pierwsze trzy miejsca zostanie przeprowadzona 
dogrywka. 

5. Piłkarskie kręgle – na torze ograniczonym bandami ustawione są 
kręgle. Zawodnik ma za zadanie kopiąc piłkę z miejsca zza 
wyznaczonej linii zbić jak najwięcej kręgli. Próba wykonywana jest 
pięć razy, a kręgle ustawiane za każdym razem na nowo. Ilość 
zbitych kręgli ze wszystkich prób jest sumowana i stanowi wynik 
poszczególnych zawodników. Wygrywa zawodnik, który zbije 
najwięcej kręgli. W przypadku takiej samej ilości zbitych kręgli 
przez zawodników zajmujących pierwsze trzy miejsca zostanie 
przeprowadzona dogrywka. 

VII. W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu – 
Grzegorz Krajewski tel. 503 544 949. 

 



 
 
 
Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy: 
 

ZGŁOSZENIE  do turnieju piłkarzyków stołowych „SZKOLNE EURO 2021” 
 
Należy wpisać nazwiska jednej, dwóch lub trzech osób, które będą 

tworzyć drużynę. Drużynie zostanie przyznana nazwa państwa zgodna 
z nazwami państw biorących udział w Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej 
w 2021 r. 

Dodatkowo proszę o wpisanie przy nazwisku każdego zawodnika 
numerów konkurencji dodatkowych w których zawodnik będzie 
sklasyfikowany: 

1. Podbijanie piłki. 
2. Piłkarski tor przeszkód. 
3. Strzał na bramkę. 
4. Żonglerka balonem. 
5. Piłkarskie kręgle. 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
Zgłoszenie do zawodów jest jednocześnie wyrażeniem zgody na 

nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez Organizatora – 
w szczególności do promowania i reklamowania zawodów sportowych oraz 
swojej własnej działalności związanej z działalnością Stowarzyszenia Na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnościami „Niepokonani”. Upoważniam Organizatora do 
utrwalania oraz zwielokrotniania swojego wizerunku dostępnymi technikami. 
Zezwalam na rozpowszechnianie swojego wizerunku w dostępnych środkach 
przekazu, w tym na stronach internetowych. 

Zgłaszamy drużynę w składzie: 
Imię i nazwisko zawodnika Numery 

konkurencji 
dodatkowych 

Podpis 
zawodnika 

Podpis 
rodzica/opiekuna 

    
    
    
 
Kontakt telefoniczny do drużyny: ……………………………………………………….. 



 
 
 

 
Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna RODO 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) 
informujemy, iż: 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnościami „NIEPOKONANI” jest: Prezes Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnościami „NIEPOKONANI”, ul. Polna 17, 05-600 Grójec. 
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować 
się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu 
niepokonani.stow2021@onet.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r., 
ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej oraz ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 
o statystyce publicznej, obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na 
podstawie udzielonej zgody. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności statutowej 
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „NIEPOKONANI”, w tym 
organizacji zawodów sportowych. 
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 
następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych 
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych 
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
e) prawo do przenoszenia danych 
f) prawo wniesienia sprzeciwu 
6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby 
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo 
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 
8.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
prawa. 
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

Podpisanie klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych jest wymagane, 
aby zawodnik mógł wziąć udział w zawodach. 

Zapoznałem się, zapoznałam się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że 
podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
 



 
……...……..   …..………………………………   …………………………………………….. 
        DATA                 IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA                CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
 


