
Regulamin Bełchatowskiej Ligi Tenisowej 2022 

 

1. Organizatorem Bełchatowskiej Ligi Tenisowej (w skrócie BLT) jest Mariusz Strojkowski 

we współpracy z Miejskim Centrum Sportu w Bełchatowie. 

2. Bełchatowska Liga Tenisowa jest skierowana do sympatyków tenisa ziemnego grających 

na poziomie amatorskim. 

3. Uczestnikami BLT mogą być amatorzy, bądź osoby nie posiadające aktualnie ważnej licencji 

zawodniczej PZT i mający minimum: 

 

• 1 rok karencji - dla kategorii wiekowej: skrzatów, młodzików, kadetów i juniorów- od 

czasu wygaśnięcia licencji zawodniczej, 

• 3 lata karencji - dla kategorii wiekowej seniorów- od czasu wygaśnięcia licencji 

zawodniczej (karencja będzie weryfikowana poprzez stronę PZT - 

https://portal.pzt.pl/PlayerProfile.aspx).4. 

 

4. W BLT może wziąć udział każdy kto zgłosił się do rozgrywek: 

 

▪ osobiście u Mariusza Strojkowskiego; 

▪ w siedzibie Miejskiego Centrum Sportu w w Bełchatowie na Stadionie Miejskim przy 

ulicy Sportowej 3;  

▪ na Miejskich Kortach Tenisowych przy ulicy Edwardów 8 w Bełchatowie; 

▪ wysyłając adres e-mail na adres: mstrojkowki@wp.pl; 

▪ wysyłając wiadomość SMS na numer telefonu: 696-439-481. 

 

5. BLT będzie rozegrana w następujących kategoriach: 

 

▪ OPEN mężczyzn, 

▪ + 45 mężczyzn, 

▪ OPEN kobiet. 

 

6. Zapisy do BLT odbywać się będą do 16 maja 2022 roku. Planowany start BLT to 30 maja 

2022 roku. 

7. Wpisowe do BLT należy wpłacić przed rozpoczęciem rozgrywek osobiście u Organizatora,   

czyli do dnia 30 maja 2022 roku. 
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8. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest wypełnienie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych (Załącznik nr 1) i dostarczenie do Organizatora. 

           

 Uczestnik Ligi Koszt kortu podczas 

rozgrywania meczu ligowego 

OPŁATA 100 ZŁOTYCH 15 ZŁOTYCH / 1 H 

 

9. Wszystkie mecze ligowe muszą zostać rozegrane na Miejskich Kortach w Bełchatowie 

znajdujących się przy ulicy Edwardów 8. Rezerwacji kortów można dokonywać telefonicznie 

pod numerem telefonu: 798-461-713, wysyłając wiadomość na adres e-mail 

korty@mcs.belchatow.pl lub za pomocą portalu www.twojtenis.pl. 

10. W celu rozegrania meczu należy skontaktować się z przeciwnikiem i ustalić dogodny termin 

do jego rozegrania. Wynik meczu zwycięzca przesyła Organizatorowi (adres e-mail lub SMS 

pod numerem telefonu: 696-439-481). 

11. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów. 

12. Bełchatowska Liga Tenisowa będzie rozgrywana systemem „każdy z każdym” według 

następującej punktacji: 

 

▪ zwycięstwo 2-0 w setach – 4 punkty 

▪ zwycięstwo 2-1 w setach – 3 punkty 

▪ porażka 1-2 w setach – 2 punkty 

▪ porażka 0-2 w setach – 1 punkt 

▪ nierozegrany mecz 0 punktów 

 

13. Po zakończeniu zgłoszeń do Bełchatowskiej Ligi Tenisowej 2022, zostaną ustalone kolejki 

spotkań według których będą odbywać się mecze. 

14. Istnieje możliwość rozgrywania meczy w innej kolejności, przy czym każdy z zawodników 

powinien rozegrać wszystkie planowane mecze do dnia 30 września 2022 roku. 

15. W przypadku niestawienia się na mecz jednego z graczy, zawodnikowi obecnemu 

w umówionym terminie na korcie przysługuje walkower (6/0, 6/0). Zawodnik, który nie 

przybył na mecz ponosi opłatę za kort. 

16. W przypadku kontuzji jednego z zawodników przeciwnik ma prawo wpisać walkower lub 

umówić się na inny termin. 

17. Uczestnik BLT bierze udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. 
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18. Uczestnik zapisując się do BLT jednocześnie akceptuje powyższy regulamin. 

19. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1) Zawodnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Centrum Sportu 

w Bełchatowie, swoich danych osobowych w postaci:  

 

a. imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty elek-

tronicznej oraz numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w Imprezie.  

b. imienia, nazwiska na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych, 

radiowych, internetowych i w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach 

Imprezy. 

c. adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez MCS informacji dotyczących 

Imprezy.  

 

2) Ponadto Zawodnik oświadcza, że został poinformowany o tym, iż:  

 

a. Administratorem jego danych osobowych jest Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie.  

b. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednic-

twem adresu e-mail: iod@mcs.belchatow.pl lub pod numerem telefonu: (44) 737 81 25. 

c. Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie 

zgody, a ich podanie jest uzasadnione celem organizacji Imprezy.  

d. Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji Imprezy.  

e. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być udo-

stępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i part-

nerom w wyłącznym celu związanym ze współorganizacją Imprezy.  

f. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie, nie będą przekazywane do państw poza 

unijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.  

g. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla celów, w 

których są przetwarzane.  

h. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do 

uczestnictwa w Imprezie.  



i. Zawodnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych osobo-

wych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. 

j. Zawodnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie 

przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.  

k. Zawodnik jest uprawniony do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem.  

l. Ponadto wyrażam zgodę na publiczne ogłoszenie wyników oraz na publiczne podanie 

moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska. 

 

 

 

 

        (data)         (imię i nazwisko – czytelnymi, WIELKIMI literami) 

 

 

 

 

(czytelny podpis) 

 

  

 


