CYKL TURNIEJÓW “FRUTUŚ KIDS CUP TOUR” 2022

REGULAMIN
§ 1.
O cyklu turniejowym Frutuś Kids Cup Tour 2022
1. Frutuś Kids Cup Tour 2022 to ogólnopolski cykl turniejów tenisowych dla najmłodszych, w ramach którego zostanie
wyłonionych 2 (słownie: dwóch) najlepszych zawodników (jeden chłopiec i jedna dziewczyna), którzy przez kolejne
dwa lata będą objęci Programem Frutuś Kids Cup Team.
2. Mecze w ramach turniejów będą odbywać się równolegle do meczów LOTTO SuperLIGI.
3. Celem turniejów Frutuś Kids Cup Tour 2022 jest w szczególności:
1) promocja aktywnego stylu życia wśród najmłodszych;
2) promocja tenisa;
3) propagowanie wychowania przez sport;
4) kształtowanie zdrowego stylu życia.
4. Frutuś Kids Cup Tour 2022 rozgrywany jest zgodnie z niniejszym Regulaminem.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje w 2022 roku.

§ 2.
Organizator cyklu turniejowego Frutuś Kids Cup Tour 2022
1. Organizatorem cyklu turniejów Frutuś Kids Cup Tour 2022 jest Superliga S.A z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szara
10, 00-420 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem: 0000949408, posiadającym NIP: 7011073503, REGON: 520725433.
2. Organizator jest odpowiedzialny zarówno za prawidłowe przeprowadzenie cyklu turniejów zgodnie z zasadami
współzawodnictwa sportowego, jak i przeprowadzenie wydarzeń współtowarzyszących związanych z jego
promocją.

§ 3.
Terminy i miejsca rozgrywania turniejów
oraz system rozgrywek
1. W ramach Frutuś Kids Cup Tour 2022 zostanie rozegranych 7 (słownie: siedem) turniejów eliminacyjnych w tenisie
oraz 1 (słownie: jeden) turniej MASTERS Frutuś Kids Cup Tour. Szczegółowe terminy i miejsca turniejów zostały
określone w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Do rozgrywek w każdym turnieju może zostać dopuszczonych:
- w turnieju singlowym - łącznie 64 (słownie: sześćdziesięciu czterech) zawodników, w tym 32 (słownie: trzydzieści
dwie) dziewczyny oraz 32 (słownie: trzydziestu dwóch) chłopców;
- w turnieju deblowym - łącznie 64 zawodników (słownie: sześćdziesięciu czterech) zawodników, w tym 32 (słownie:
trzydzieści dwie) dziewczyny oraz 32 (słownie: trzydziestu dwóch) chłopców.
Rozgrywki będą odbywać się z poszanowaniem podstawowych zasad obowiązujących we współzawodnictwie
sportowym w tenisie, z zachowaniem formatu rozgrywek wskazanego w niniejszym Regulaminie.
3. Turnieje będą rozgrywane systemem pucharowym w grach pojedynczych i podwójnych wśród dziewcząt oraz
chłopców stosownie do formatu rozgrywek wskazanych w § 9. Rozegrane zostaną również turnieje pocieszenia.
4. W turnieju pocieszenia może wystąpić zawodnik, który przegrał w swoim pierwszym meczu w pierwszej rundzie.
Mecze rozgrywane są na pełnowymiarowym korcie tenisowym. W przypadku, gdy wystąpi tzw. "net" po serwisie,
gra jest kontynuowana.
5. Wszystkie turnieje prowadzone będą przez sędziego naczelnego, natomiast same mecze sędziowane będą przez
samych zawodników zgodnie z zasadą „Fair Play”.
6. W przypadku nieuzasadnionego niestawiennictwa zawodnika na meczu, zawodnik ten otrzyma karę w postaci
odjęcia 20 (słownie: dwudziestu) punktów z klasyfikacji generalnej oraz braku możliwości zwrotu wpisowego do
turnieju.

§ 4.
Kryteria uczestnictwa i kategorie wiekowe
1. Do udziału w cyklu turniejów Frutuś Kids Cup Tour 2022 są uprawnieni zawodnicy urodzeni w 2011 i 2012 roku.
2. Istnieje również możliwość dopuszczenia zawodnika urodzonego w 2013 roku, lecz udział ten nastąpi po uprzedniej
weryfikacji umiejętności przez ekspertów Frutuś Kids Cup Team. Wnioski o dopuszczenie ww. zawodnika należy
kierować na adres: zgloszenia@kidscup.org.
3. Warunkiem udziału zawodnika w cyklu turniejów Frutuś Kids Cup Tour 2022 jest posiadanie aktualnej licencji
Polskiego Związku Tenisowego (licencja podstawowa PZT lub licencja PZT Tenis10).
§ 5.
Zgłoszenia uczestnictwa i zasady selekcji
1.

2.
3.
4.
5.

Zgłoszenie uczestnictwa do turniejów odbywa się wyłącznie poprzez wypełnienie, podpisanie i przesłanie
formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz oświadczenia
rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka i przetwarzanie danych
osobowych, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. W przypadku zgłoszenia uczestnictwa do
turnieju deblowego winno ono zawierać również wskazanie zawodnika występującego w parze.
Wypełnione i podpisane dokumenty wskazane w ust. 1 należy przesłać do Organizatora na adres e-mail:
zgloszenia@kidscup.org
Końcowe terminy zgłoszeń do poszczególnych turniejów w ramach cyklu będą publikowane zgodnie
z komunikatami na stronie www.kidscup.org.
Spośród wszystkich zgłoszeń do każdego turnieju singlowego w danej kategorii chłopców/dziewczyn zostanie
wyłonionych 26 (słownie: dwudziestu sześciu) zawodników. Kryterium wyboru stanowi kolejności zgłoszeń.
Oprócz uczestników wskazanych w ust. 4, w cyklu turniejów Frutuś Kids Cup Tour weźmie udział:

- 4 (słownie: czterech) zawodników zakwalifikowanych decyzją Organizatora (Dzika Karta),
- 2 (słownie: dwóch) zawodników zakwalifikowanych decyzją trenerów Kadry Narodowej Polskiego Związku
Tenisowego U-8 i U-11 oraz Metodyka Polskiego Związku Tenisowego (Dzika Karta).
6.

7.
8.

Spośród wszystkich zgłoszeń do każdego turnieju deblowego w danej kategorii chłopców/dziewczyn zostanie
wyłonionych 26 (słownie: dwudziestu sześciu) zawodników. Kryterium wyboru stanowi kolejność zgłoszeń par
deblowych. Natomiast, w przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników Organizator przewiduje możliwość
dopuszczenia do udziału zawodników zgłoszonych do turnieju deblowego, bez pary deblowej (zgłoszenie
pojedyncze). W tym przypadku Organizator będzie losował pary deblowe spośród pojedynczych zgłoszeń wysłanych
w terminie zgłoszeń do turnieju deblowego. O wynikach losowania Organizator poinformuje osoby zainteresowane
niezwłocznie.
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i uczestnictwa w turnieju nastąpi poprzez wiadomość email koordynatora cyklu.
Warunkiem udziału w turnieju jest uiszczenie opłaty startowej (wpisowego) wskazanego w § 7 Regulaminu,
najpóźniej na 7 (słownie: siedem) dni przed rozpoczęciem danego turnieju. W razie braku uiszczenia wpisowego
we wskazanym terminie Organizator może włączyć do turnieju zawodnika z listy rezerwowej stosownie do zasady
opisanej w § 6, który stosuje się odpowiednio.

§ 6.
Lista rezerwowa
Spośród wszystkich prawidłowo dokonanych zgłoszeń do turnieju, ponad liczbę uczestników wskazanych
w § 3 ust. 2 i § 5 ust. 4-5, zostanie stworzona lista rezerwowa do cyklu turniejów, na podstawie której Organizator
może
włączyć zawodnika do właściwego turnieju, w przypadku wycofania się zawodnika dotychczas
zakwalifikowanego do turnieju. O włączeniu zawodnika decyduje kolejność zgłoszeń na liście rezerwowej. Organizator
przekaże stosowną informację zawodnikowi drogą mailową/telefoniczną.

§ 7.
Wpisowe do turnieju
1. Opłata startowa za udział zawodnika w turnieju wynosi 100 zł (słownie: sto złotych) i należy ją uiścić
najpóźniej na 7 (słownie: siedem) dni przed rozpoczęciem danego turnieju, na rachunek bankowy
Organizatora o nr: PKO BP: 28 1020 1013 0000 0902 0462 7115.
2. Na opłatę startową może zostać wystawiona faktura. W tym wypadku należy zgłosić tę informację najpóźniej
w dniu dokonania wpłaty pod adresem email: ksiegowosc@sliga.org, z podaniem danych Nabywcy oraz z nr.
NIP. W przypadku nie spełnienia tego warunku faktura nie zostanie wystawiona.
§ 8.
Losowanie do turnieju
1. Losowanie do danego turnieju odbywać się będzie w każdy czwartek poprzedzający turniej, a plan gier ukaże się w
piątek poprzedzający turniej do godziny 15:00.
2. Za przeprowadzenie losowania do każdego turnieju odpowiada i przeprowadza je Sędzia Naczelny.

§ 9.
Format rozgrywek
1. Turnieje w ramach cyklu Frutuś Kids Cup Tour 2022 zostaną przeprowadzone według następującego formatu
rozgrywek:
- Gra pojedyncza – 1 set do 6 wygranych gemów, bez przewag w gemach (przy stanie 6:6 tiebreak do 7 punktów z
zachowaniem dwóch punktów przewagi);

2.
3.
4.
5.

- Gra podwójna – 1 set do 6 wygranych gemów, bez przewag w gemach (przy stanie 6:6 tiebreak do 7 punktów z
zachowaniem dwóch punktów przewagi);
- Turniej pocieszenia – 1 set do 4 wygranych gemów, bez przewag w gemach (przy stanie 3:3 tiebreak do 7 punktów
z zachowaniem dwóch punktów przewagi).
Podczas turniejów za zawodników pełną odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni oraz ewentualnie
trenerzy, na nich również spoczywa opieka nad nimi.
Dopuszczalne jest rozgrywanie turniejów na wszystkich nawierzchniach kortu. Nawierzchnia kortu jest
determinowana miejscem rozgrywania poszczególnych turniejów.
Wszystkie turnieje w ramach cyklu będą rozgrywane piłką zgodną z wytycznymi Polskiego Związku Tenisowego dla
danej kategorii wiekowej (piłka normalna).
Zasady klasyfikacji KIDS CUP TOUR 2022 są następujące:
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6. O awansie do turnieju Masters Frutuś Kids Cup Tour 2022 decyduje suma zdobytych punktów w 4 (słownie:
czterech) turniejach.
7. W przypadku takiej samej liczby punktów zdobytych przez dwóch zawodników decyduje – wg kolejności
zastosowania:
1)
większa liczba zwycięstw w bezpośrednich meczach między zawodnikami,
2)
lepszy stosunek setów wygranych do przegranych,
3)
lepszy stosunek gemów wygranych do przegranych,
4)
losowanie.
8. Klasyfikacja będzie prowadzona na bieżąco i publikowana na stronie www.kidscup.org.
9. Do turnieju Masters Frutuś Kids Cup Tour 2022 zakwalifikuje się najlepszych 16 (słownie: szesnastu) chłopców oraz
16 (słownie: szesnaście) dziewczyn sklasyfikowanych na oficjalnej liście turnieju Frutuś Kids Cup Tour 2022.
Zwycięzca turnieju Masters Frutuś Kids Cup Tour 2022 jest zwycięzcą całego cyklu Frutuś Kids Cup Tour 2022.
§ 10.
Nagrody
1. W każdym turnieju cyklu Frutuś Kids Cup Tour 2022 dla zawodników przewiduje się pakiety powitalne, dyplomy, a
dla najlepszych nagrody rzeczowe oraz medale/puchary.
2. Nagrodą główną przysługującą zwycięzcom Frutuś Kids Cup Tour 2022, tj. 1 (słownie: jednej) najlepszej dziewczynie
oraz 1 (słownie: jednemu) najlepszemu chłopcu, będzie włączenie zawodników do Programu Frutuś Kids Cup Team.
3. W ramach objęcia Programem Frutuś Kids Cup Team zawodnik nabędzie w szczególności uprawnienie do:
• 2-letniej profesjonalnej opieki trenerskiej kadry Frutuś Kids Cup Team;
• pełnej obiektywizacji oraz monitoringu zawodników uczestniczących w Programie, przygotowanych przez
ekspertów Frutuś Kids Cup Team i trenerów przygotowania motorycznego/fizjoterapeutę;
• przeprowadzenia 2-3 dniowych konsultacji przed turniejami PZT/Tennis Europe;

•

wspólnych wyjazdów na turnieje PZT/Tennis Europe;

•

uczestnictwa w cyklicznych warsztatach tematycznych dla zawodników oraz ich opiekunów, a także
profesjonalnego doradztwa w zakresie prowadzenia zawodnika;

•
•

uzyskania opinii psychologa sportowego;
uzyskania planu startowego przygotowanego przez ekspertów Frutuś Kids Cup Team w porozumieniu
z trenerami prowadzącymi zawodnika;
otrzymania strojów sportowych logowanych nazwą Frutuś Kids Cup Team (koszulki, bluza dresowa, spodnie
dresowe);
otrzymania poszerzonej diagnostyki w razie wystąpienia kontuzji;
pokrycia kosztów wyjazdów na wybrane turnieje.

•
•
•

§ 11.
Postanowienia końcowe
1. Wszystkie sprawy dotyczące przeprowadzenia rozgrywek w ramach cyklu turniejów Frutuś Kids Cup Tour 2022
nieuregulowane przepisami niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Organizatora, któremu przysługuje
wyłączne prawo do interpretacji zapisów Regulaminu.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.

Załącznik nr 1
do Regulaminu cyklu turniejów
Frutuś Kids Cup Tour 2022

TERMINY I MIEJSCA ROZGRYWANIA CYKLU TURNIEJÓW FRUTUŚ KIDS CUP TOUR 2022

KT KUBALA USTROŃ

data: 28.05-29.05.2022 (turniej singlowy)

CKT GRODZISK MAZOWIECKI

data: 04.06-05.06.2022 (turniej deblowy)

OLIMPIA POZNAŃ

data: 02-03.07.2022 (turniej singlowy)

BKT BIELSKO - BIAŁA

data: 16.07-17.07.2022 (turniej deblowy)

KS GÓRNIK BYTOM

data: 30.07-31.07.2022 (turniej singlowy)

WKT MERA WARSZAWA

data: 06.08-07.08.2022 (turniej deblowy)

CKT GRODZISK MAZOWIECKI

data: 13.08-14.08.2022 (turniej singlowy)

Klub Tenisowy ZIELONA GÓRA
(ul. Sulechowska)
(TURNIEJ MASTERS)

data: 09-10.12.2022 (turniej singlowy)

Załącznik nr 2
do Regulaminu cyklu turniejów
Frutuś Kids Cup Tour 2022
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZAWODNIKA
DO TURNIEJU FRUTUŚ KIDS CUP TOUR 2022

1.

IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA/ZAWODNIKÓW | NUMER AKTUALNEJ LICENCJI PZT LUB PZT TENIS10:
………………………………………………………………………………………………………………

2.

DATA URODZENIA:
………………………………………………………………………………………………………………

3.

KLUB ZAWODNIKA/ÓW:
………………………………………………………………………………………………………………

4.

5.

ZGŁASZAM SIĘ NA TURNIEJ: (PROSIMY O ZAZNACZENIE W FORMIE POSTAWIENIA X):

I.

KT KUBALA USTROŃ* turniej singlowy, 28.05-29.05.2022

II.

CKT GRODZISK MAZOWIECKI* turniej deblowy, 04.06-05.06.2022

III.

OLIMPIA POZNAŃ* turniej singlowy, 02.07-03.07.2022

IV.

BKT BIELSKO - BIAŁA* turniej deblowy, 16.07-17.07.2022

V.

KS GÓRNIK BYTOM* turniej singlowy, 30.07-31.07.2022

VI.

WKT MERA WARSZAWA* turniej deblowy, 06.08-07.08.2022

VII.

CKT GRODZISK MAZOWIECKI* turniej singlowy, 13.08-14.08.2022

DANE OSOBY DO KONTAKTU (ZGŁASZAJĄCEJ) (ADRES E-MAIL, TELEFON):
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

6.

WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DO TURNIEJU JEST POSIADANIE PRZEZ ZAWODNIKA ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO O BRAKU
PRZECIWWSKAZAŃ DO UPRAWNIANIA SPORTU I UCZESTNICZENIA W TURNIEJACH (do okazania w trakcie weryfikacji w dniu turnieju
sędziemu
naczelnemu)

________________________________
CZYTELNY PODPIS OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ ZAWODNIKA

Załącznik nr 3
do Regulaminu cyklu turniejów
Frutuś Kids Cup Tour 2022

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
O WYRAŻENIU ZGODY
NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja,
niżej
podpisany:
…………………………………,
PESEL: …………………………………,
działając jako rodzic/opiekun prawny1 DZIECKA:
imię i nazwisko dziecka:………………………………….………
PESEL:
……………………………………….…

zam.

……………………………,

niniejszym oświadczam, że:
 zapoznałem się z treścią Regulaminu - Programu Kids Cup Team 2022 i Cyklu Turniejów „FRUTUŚ
Kids Cup Tour 2022”, akceptuję jego warunki i postanowienia oraz wyrażam zgodę na wzięcie
udziału w nim ww. DZIECKA;
 wyrażam zgodę na utrwalenie wizerunku DZIECKA, w tym jego imienia i nazwiska, głosu w
materiale audiowizualnym/fotograficznym przygotowywanym przez Superliga S.A. z siedzibą w
Warszawie, przetwarzanie wizerunku DZIECKA i jego danych osobowych oraz nieodpłatne
wykorzystanie tego wizerunku na zasadach przewidzianych w niniejszym oświadczeniu w celu
promocji i realizacji Programu Kids Cup Team 2022 i Cyklu Turniejów „FRUTUŚ Kids Cup Tour
2022”, a w szczególności do umożliwienia wykonania przez Superliga S.A. i jej partnerom sesji
fotograficznej z wybranymi uczestnikami programu, przy wykorzystaniu marek i/lub produktów
Superliga S.A. i/lub jej Partnera/-ów, w celu wyprodukowania materiałów reklamowych, spotów
TV, innych działań promocyjno-reklamowych;
 wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych DZIECKA do celów
marketingowych, w tym związanych z promocją Programu Kids Cup Team 2022 i Cyklu Turniejów
„FRUTUŚ Kids Cup Tour 2022” w tzw. social-mediach, w tym na platformach: Facebook, Youtube,
Instagram, TikTok, Twitch, Twitter i kreowaniem pozytywnego wizerunku programu. Powyższa
zgoda obejmuje wszelkie formy komunikacji i publikacji, a w szczególności takie jak
rozpowszechnianie w Internecie na portalach informacyjnych, w mediach społecznościowych na
kanałach i profilach Superliga S.A. oraz na kanałach partnerów medialnych Programu, oraz w
komunikacji wewnętrznej firmy. Jednocześnie informuję, że zgoda i uprawnienie obejmuje także
prawo do dokonywania modyfikacji wizerunku całości lub części, w tym opatrywania wizerunku

1

Niepotrzebne skreślić.








elementami graficznymi, napisami, wszelkiej obróbki wizerunku, łączenia wizerunku, wypowiedzi
z wizerunkami/wypowiedziami innych osób;
udzielona na podstawie niniejszego oświadczenia zgoda jest nieograniczona terytorialnie
i czasowo;
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych DZIECKA, o której mowa w art. 6
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 (zwanego ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);
przyjmuję do wiadomości, że ADMINISTRATOREM danych osobowych jest Superliga S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Łazienkowska 6a, lok. 078, 00-449 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000949408. Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez
upoważnionych pracowników lub współpracowników Administratora, w tym podmioty
świadczące na rzecz Administratora usługi rejestracji obrazu i dźwięku lub dostawców usług IT.
Dane osobowe mogą ̨ być ́ udostępnione do kraju trzeciego niezapewniającego adekwatnej
ochrony danych, w tym do Stanów Zjednoczonych (tj. do dostawców mediów społecznościowych),
odbiorcy tych danych gwarantują ̨ odpowiedni poziom ochrony udostępnionych danych poprzez
odpowiedni mechanizm w postaci decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności lub zawarcie
umowy zawierającej standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską;
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych e-mail: biuro@sliga.org;
potwierdzam, że udzielona zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili wycofana.
Konsekwencją nieudzielenia lub wycofania zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych
osobowych, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do ww. danych osobowych
DZIECKA, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do żądania przeniesienia danych, w tym prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W zakresie przetwarzania danych przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji której Administrator będzie przetwarzał dane osobowe
niezgodnie z wymogami obowiązującego prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) lub ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych (RODO) wskazanego powyżej.
___________________________________
(Data, podpis czytelny obejmujący imię i nazwisko)

