Zarządzenie nr 81 / 2019
Prezesa Zarządu
Spółki Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne
„AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o. w Wałbrzychu
z dnia 03 grudnia 2019 roku
w sprawie organizacji i ustalenia zasad rozgrywek w ramach Wałbrzyskiej Ligi Squasha
Na podstawie § 4 ust. 5 pkt 1 Regulaminu Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod Firmą
Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA–ZDRÓJ” Spółka z o.o.
zarządzam, co następuje:

§1
Do oferty Spółki Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o. wprowadza
się nową usługę w postaci organizacji rozgrywek Wałbrzyskiej Ligi Squasha, zwaną dalej WLS.
§2
1. Rozgrywki w ramach WLS odbywać się będą jeden raz w miesiącu od grudnia 2019 roku do
czerwca 2020 roku włącznie.
2. Miejscem prowadzenia rozgrywek są korty do squasha na terenie Squash&Fitness Center.
3. Pracownicy kasy Squash&Fitness Center będą przyjmować zgłoszenia oraz prowadzić rejestrację
uczestników rozgrywek WLS, na formularzu, o którym mowa w załączniku do regulaminu.
§3
Regulamin rozgrywek WLS, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Obsługi i Eksploatacji Obiektów we
współpracy z Managerem Sport&Fitness Center.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządził: Paweł Szewczyk

Załącznik nr 1
Do zarządzenia nr 81/2019
Prezesa Zarządu
Spółki Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne
„AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o. w Wałbrzychu
z dnia 03 grudnia 2019 roku

Regulamin WAŁBRZYSKIEJ LIGI SQUASHA AQUA Zdrój
1. Organizatorem Wałbrzyskiej Ligi Squasha 2019/2020 (zwanej dalej WLS) jest Wałbrzyskie
Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o., a Partnerem Koordynującym Pan
Marcin Wysoczański.
2. WLS 2019/2020 stanowi cykl 7 kolejek ligowych, rozgrywanych jeden raz w danym miesiącu
kalendarzowym, z reguły w trzecią niedzielę danego miesiąca. Sezon Ligi trwa od grudnia 2019
r. do czerwca 2020 r. włacznie.
3. Terminarz ogólny sezonu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora, z zastrzeżeniem,
że szczegółowy terminarz wraz z harmonogram gier dostępne będą na stronie internetowej
oraz w mediach społecznościowych w każdą sobotę przed daną rundą rozgrywek. Rozgrywki
WLS planowane są w godzinach 9:00 do 19:00, z zastrzeżeniem, że czas danej kolejki ligowej
zależny jest od ilości grup i ilości osób zapisanych na daną kolejkę.
4. Rozgrywki WLS mają charakter OPEN, równy dla kobiet i mężczyzn. W rozgrywkach mogą
uczestniczyć również osoby niepełnoletnie, będące pod opieką opiekunów.
5. W zależności od poziomu i umiejętności poszczególnych zawodników, biorących udział w
rozgrywkach będą oni klasyfikowani do danego szczebla rozgrywek ligowych. O przydziale do
ligi decyduje kolejno – według hierarchii ważności:
a) Aktualny Ranking Polskiego Związku Squasha – ważny na wtorek poprzedzający rozgrywki
danej kolejki;
b) Dwójka ostatnich zawodników lub zawodniczek grupy I jest degradowana do niższego
poziomu rozgrywek, natomiast dwójka najlepszych zawodniczek lub zawodników awansuje
na wyższy szczebel rozgrywek ligowych. Zasada ta obowiązuje w następnej kolejce ligowej.
c) Dzika karta przyznawana przez jest organizatora/Partnera Koordynującego, gdzie jednym z
głównych wyznaczników jest aktualny Ranking PZSQ.
d) Dla pozostałych zawodników sporządzany jest ranking ze średniej liczby punktów z
ostatnich dwóch rozegranych kolejek, na podstawie punktacji, o której mowa w pkt 15.
6. Rozgrywki ligi podzielone będą na minimum dwa szczeble tj. I i II Grupę. Organizator, w
przypadku większej ilości chętnych zastrzega sobie możliwość prowadzenia, dalszych niższych
szczebli rozgrywek.
7. Każda z poszczególnych grup może liczyć maksymalnie 6 zawodniczek lub zawodników. W
przypadku małej frekwencji na daną kolejkę rozgrywek Organizator dopuszcza możliwość
łączenia grup.
8. Zgłoszenia na daną kolejkę ligową przyjmowane są: osobiście lub telefonicznie w recepcji
Squash&Fitness Center (oraz za pośrednictwem aplikacji BO5). Zgłoszenia do danej kolejki
ligowej można dokonywać do piątku poprzedzającego tę kolejkę do godz. 22:00. W zgłoszeniu
należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu, a w przypadku nowych zawodników
dodatkowo szacowany stopień zaawansowania.
9. Każdy zawodnik lub zawodniczka, przed rozpoczęciem udziału w WLS zobowiązani są wypełnić
formularz zgłoszeniowy zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.
10. W przypadku rezygnacji z udziału danego zawodnika w kolejce ligowej po terminie
przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w pkt 8 jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego.
Zwolnienie z opłaty jest możliwe tylko i wyłącznie, jeśli zawodnik lub zawodniczka znajdzie za
siebie zastępstwo w określonej grupie ligowej.

11. W przypadku, gdy uczestnik WLS nie weźmie udziału w rozgrywkach danej kolejki Organizator
zastrzega sobie prawo obciążenia jego kosztami, o których mowa w pkt 12 lit a, w następnej
kolejce.
12. Wpisowe na daną kolejkę ligową wynosi:
a) 45 zł płatne gotówką, kartą płatniczą, kartą rabatową jednakże bez możliwości
rabatowania usługi
b) 30 zł dla posiadaczy kart Multisport Plus, Ok System, przy jednoczesnym zarejestrowaniu
się i ściągnięciu usługi za pośrednictwem danego operatora.
13. Opłaty za daną kolejkę ligową należy dokonać przed rozpoczęciem gry w recepcji
Squah&Fitness Center Organizatora.
14. Zasady rozgrywek.
1) Każda grupa (6 zawodników) rozgrywa mecze „każdy z każdym”
2) W szczególnych przypadkach grupy mogą liczyć 4, 5, 7 lub 8 zawodników
3) Czas rozgrywek danej grupy wynosi około 2,5 godziny.
4) Każdy zawodnik lub zawodniczka rozgrywa mecze kolejno ze wszystkimi przeciwnikami w
swojej grupie rozgrywkowej.
5) Każdy mecz rozgrywany jest do 2 wygranych setów, każdy set do 11 punktów z
zachowaniem zasady końcowej przewagi 2 punktów.
15. Po każdej kolejce rozgrywek WLS każdy zawodnik otrzymuje punkty do rankingu WLS zgodnie z
poniższym schematem.
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16. Nagrody:
1) Na zakończenie rozgrywek WLS troje najlepszych zawodników zostanie uhonorowanych
nagrodami rzeczowymi – nagrody zapewni Partner Koordynujący Pan Marcin Wysoczański.
 1 miejsce: nagroda o wartości 200 zł
 2 miejsce: nagroda o wartości 150 zł
 3 miejsce: nagroda o wartości 100 zł
2) Po każdej kolejce rozgrywek WLS nagrody gwarantowane w postaci jednorazowego
godzinnego nieodpłatnego wejścia do Parku Wodnego i Saunarium lub na siłownię
Organizatora, otrzymują najlepsi zawodnicy lub zawodniczki z poszczególnej grupy.
3) W przypadku większej frekwencji zawodników i większej ilości grup w danej kolejce WLS
Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli nagród, o której mowa w pkt 2.
17. Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach WLS wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie swoich danych osobowych,

b) umieszczenie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej www.aqua-zdroj.pl
oraz na tablicach informacyjnych w klubie,
c) wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów z jego uczestnictwem oraz zamieszczanie ich w
internecie, a także wykorzystywanie ich do celów promocyjnych na dedykowanych WLS
stronach i fan page w mediach społecznościowych.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki
na zdrowiu zawodników biorących udział w rozgrywkach. Zawodnicy biorą udział w WLS na
własne ryzyko i odpowiedzialność.
19. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

Załącznik do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO ZAWODNIKA
WAŁBRZYSKIEJ LIGI SQUASH
Imię ……………………………….………………………………………………………………………………………..
Nazwisko ..…………………………….………………………………………………………………………………...
Imię i nazwisko osoby niepełnoletniej *) ………………………………………………………………….
Telefon / e-mail …………………………………………….…………………………………………………………
Osoba pełnoletnia*)
Wyrażam zgodę na mój udział w rozgrywkach Wałbrzyskiej Ligi
Squash (dalej WLS) oraz oświadczam, że:
1. nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do uczestnictwa
przez moją osobę rozgrywkach WLS;
2. uczestniczę rozgrywkach WLS na własne ryzyko i
odpowiedzialność;
3. oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem WLS i
przyjmuję go do stosowania;
4. zrzekam się wszelkich roszczeń względem Organizatora,
spowodowanych nieprawidłowością złożonych oświadczeń,
o których mowa w punktach od 1 – 3;
5. zapoznałem się i przyjmuję do stosowania Regulamin
Squash&Fitness Center Wałbrzyskiego Centrum Sportowo –
Rekreacyjnego „AQUA – ZDRÓJ” Spółka z o.o. w Wałbrzychu;
6. Wyrażam zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie
mojego wizerunku przez Organizatora na zasadach
wynikających z WLS.

Wałbrzych, dn. ……………………………………… r.

Osoba niepełnoletnia

*)

Wyrażam zgodę udział osoby niepełnoletniej będącej pod moją
opieką w Wałbrzyskiej Ligi Squash (dalej WLS) oraz oświadczam,
że:
1. nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do uczestnictwa
przez osobę będącą pod moją opieką w rozgrywkach WLS;
2. ponoszę ryzyko i odpowiedzialność za uczestnictwo w
rozgrywkach WLS osoby niepełnoletniej będącej pod moją
opieką;
3. oświadczam, że zapoznałem osobę niepełnoletnią z
regulaminem WLS i przyjmuję go do stosowania;
4. zrzekam się wszelkich roszczeń względem Organizatora,
spowodowanych nieprawidłowością złożonych oświadczeń,
o których mowa w punktach od 1 – 3;
5. zapoznałem osobę niepełnoletnią i przyjmuję do stosowania
Regulamin Squash&Fitness Center Wałbrzyskiego Centrum
Sportowo – Rekreacyjnego „AQUA – ZDRÓJ” Spółka z o.o. w
Wałbrzychu.
6. Wyrażam zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie
wizerunku mojego oraz osoby będącej pod moją opieką
przez Organizatora, na zasadach wynikających z regulaminu
WLS.

……………………….………………………………….
(podpis osoby składającej oświadczenie)

Informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Spółka z
o.o. ul. Ratuszowa 6 58-304 Wałbrzych, tel./fax +48 74 848 84 94, e-mail: biuro@aqua-zdroj.pl, zwany dalej Administratorem; Administrator
prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
1) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, kontakt: e-mail iodo@aqua-zdroj.pl, tel./fax +48 74 848 84 94
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wymiany korespondencji tradycyjnej papierowej lub drogą teleinformatyczną i nie
będą udostępniane innym odbiorcom,
3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest organizacja i prowadzenie rozgrywek WAŁBRZYSKIEJ LIGI SQUASH,
4) podanie danych jest niezbędne do wymiany korespondencji tradycyjnej papierowej lub drogą teleinformatyczną,
5) posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.
1.

2.
3.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne
„AQUA – ZDRÓJ” Spółka z o.o. ul. Ratuszowa 6,
58-304 Wałbrzych, tel./fax +48 74 848 84 94, e-mail: biuro@aqua-zdroj.pl,
w celu wymiany korespondencji tradycyjnej papierowej lub drogą teleinformatyczną.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie
dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

* właściwe wypełnić

……………………….………………………………………….
(podpis osoby składającej oświadczenie)

