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Celem XIII edycji rozgrywek z cyklu „Z UKS-u do AZS-u. Studiuj w Lublinie!” jest:  

a) Promocja studiów i Uczelni wśród uczniów szkół średnich Miasta Lublin  

oraz Województwa Lubelskiego. 

b) Promocja Akademickiego Związku Sportowego wśród uczniów lubelskich  

szkół średnich. 

c) Promocja Lublina jako największego ośrodka akademickiego wschodniej Polski  

i miasta przyjaznego dla młodych ludzi. 

d) Zapoznanie uczniów szkół średnich Lubelszczyzny z zapleczem sportowym 

lubelskich uczelni wyższych. 

e) Pozyskanie nowych członków do sekcji sportowych Klubów Uczelnianych AZS 

lubelskich uczelni wyższych. 

f) Zachęcenie uczniów do uczestnictwa w zajęciach sekcji AZS w trakcie studiów. 

g) Podniesienie poziomu sportowego uczniów szkół średnich poprzez rywalizację 

sportową. 

h) Popularyzacja sportu jako bezpiecznego i zdrowego sposobu spędzania wolnego 

czasu dla młodzieży. 

i) Promocja zdrowego i aktywnego stylu  życia. 

j) Promocja pozytywnych zachowań społecznych jak np. idea czystej rywalizacji 

sportowej (fair play). 

k) Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, 

alkoholizmowi i nikotynizmowi, zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się. 

l) Działanie na rzecz organizacji wolontariatu.  

 

 

I. ORGANIZATOR  

1. Organizatorem XIII edycji rozgrywek z cyklu „Z UKS-u do AZS-u. Studiuj  

w Lublinie!” jest Klub Środowiskowy AZS Lublin przy współpracy z Klubami 

Uczelnianymi AZS oraz Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu uczelni wyższych 

z terenu Lublina. 

2. Sprawami organizacyjno-finansowymi związanymi z XIII edycją rozgrywek z cyklu 

„Z UKS-u do AZS-u. Studiuj w Lublinie!” zajmuje się Klub Środowiskowy AZS 

Lublin. 

3. Koordynatorem zawodów z ramienia Klubu Środowiskowego AZS Lublin jest  

kol. Jakub Kańkowski. 
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II. PROGRAM i TERMINARZ ROZGRYWEK 

1. Program XIII edycji rozgrywek z cyklu „Z UKS-u do AZS-u. Studiuj w Lublinie!” 

obejmuje następujące dyscypliny sportowe: 

- futsal kobiet i mężczyzn, 

- koszykówka kobiet i mężczyzn, 

- piłka siatkowa kobiet i mężczyzn, 

- piłka ręczna kobiet i mężczyzn, 

- tenis stołowy kobiet i mężczyzn (turniej indywidualny), 

- ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (zawody indywidualne), 

- unihokej kobiet i mężczyzn (formuła „SWISS”). 

2. Rywalizacja w poszczególnych dyscyplinach zespołowych zakończy się finałem, 

w którym wyłoniony zostanie zwycięzca XIII edycji rozgrywek z cyklu 

„Z UKS-u do AZS-u. Studiuj w Lublinie!” w poszczególnych dyscyplinach. 

3. Rozgrywki odbywać się będą w terminie od 26 do 30 września 2022 roku. 

4. Szczegółowy kalendarz rozgrywek zostanie ustalony i podany do wiadomości  

po ostatecznym terminie zgłoszeń. 

 

III. SYSTEM ROZGRYWEK  

1. System rozgrywek określa Koordynator XIII edycji rozgrywek z cyklu „Z UKS-u  

do AZS-u. Studiuj w Lublinie!” w porozumieniu z organizatorem poszczególnych 

zawodów. 

2. Rozgrywki odbywać się będą według zasad regulaminu ogólnego, regulaminów 

technicznych poszczególnych dyscyplin oraz przepisów polskich związków 

sportowych.  

3. Cykl zawodów „Z UKS-u do AZS-u. Studiuj w Lublinie!” jest jednocześnie 

eliminacjami ogólnopolskich zawodów „Z SKSu do AZSu”. 

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA  

1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć reprezentacje wybranych szkół średnich 

Lubelszczyzny. 

2. Uczestnikiem może być osoba, której wiek zawiera się w przedziale 14 – 20 lat. 

3. Każdy zawodnik / zawodniczka może startować w dowolnej ilości dyscyplin. 

4. Każdy zawodnik / zawodniczka może reprezentować barwy tylko jednej szkoły. 

 

V. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia do udziału w rozgrywkach przyjmowane będą do dnia 18 września 2022 

roku tylko i wyłącznie na adres mailowy jakub.kankowski@azs.lublin.pl. 

2. W trakcie trwania rozgrywek istnieje możliwość uzupełnienia zgłoszenia – 

zgłoszenia nowych zawodników. 

mailto:jakub.kankowski@azs.lublin.pl
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3. Drużyny mogą maksymalnie liczyć odpowiednio: 

- futsal kobiet – 14 zawodniczek 

- futsal mężczyzn – 14 zawodników 

- koszykówka kobiet – 12 zawodniczek 

- koszykówka mężczyzn – 12 zawodników 

- piłka siatkowa mężczyzn – 14 zawodników 

- piłka siatkowa kobiet – 14 zawodniczek 

- piłka ręczna kobiet – 16 zawodniczek 

- piłka ręczna mężczyzn – 16 zawodników 

- tenis stołowy kobiet – 5 zawodniczek 

- tenis stołowy mężczyzn – 5 zawodników 

- ergometr wioślarski kobiet – brak limitu 

- ergometr wioślarski mężczyzn – brak limitu 

- unihokej kobiet i mężczyzn – 12 zawodników (min. 1 kobieta lub  

min. 1 mężczyzna). 

4. Limity zgłoszeń w poszczególnych dyscyplinach: 

- futsal kobiet – 12 drużyn 

- futsal mężczyzn – 16 drużyn 

- koszykówka kobiet – 8 drużyn 

- koszykówka mężczyzn – 8 drużyn 

- piłka siatkowa mężczyzn – 16 drużyn 

- piłka siatkowa kobiet – 16 drużyn 

- piłka ręczna kobiet – 8 drużyn 

- piłka ręczna mężczyzn – 8 drużyn 

- unihokej kobiet i mężczyzn – 8 drużyn 

 

VI. WERYFIKACJA 

1. Warunkiem dopuszczenia do rozgrywek jest: 

a) posiadanie ważnej legitymacji uczniowskiej, 

b) zgoda rodzica/prawnego opiekuna na udział osoby niepełnoletniej w zawodach, 

c) własnoręczne podpisanie oświadczenia uczestnika zawodów znajdującego się  

na druku zgłoszenia ostatecznego szkoły. 

2. Weryfikacji dokonają osoby wyznaczone przez Koordynatora XIII edycji rozgrywek 

z cyklu „Z UKS-u do AZS-u. Studiuj w Lublinie!” przed rozpoczęciem pierwszego 

meczu danej drużyny lub przed startem zawodów indywidualnych. 

3. W przypadku nie spełnienia wymogów zawartych w pkt. 1 weryfikator informuje 

trenera zespołu i zainteresowanego zawodnika, iż nie może on uczestniczyć  

w rozgrywkach. Fakt ten weryfikator odnotowuje w protokole spotkania  

oraz niezwłocznie przekazuje osobie koordynującej rozgrywki w danej dyscyplinie.  
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VII. ODWOŁANIA i PROTESTY  

1. Wszelkimi sprawami spornymi wynikającymi po zakończeniu zawodów  

oraz rozstrzyganiem pisemnie złożonych protestów zajmuje się Koordynator cyklu 

zawodów „Z UKS-u do AZS-u. Studiuj w Lublinie!”. 

2. Termin składania protestów upływa po trzech dniach od zakończenia  

poszczególnych zawodów. 

3. Od decyzji Koordynatora cyklu zawodów „Z UKS-u do AZS-u. Studiuj 

w Lublinie!” przysługuje odwołanie do Zarządu Klubu Środowiskowego AZS Lublin, 

którego decyzje są ostateczne. 

 

VIII. OBOWIAZKI GOSPODARZY ZAWODÓW – OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH ZAWODY 

1. Przygotowanie obiektu do przeprowadzenia zawodów. 

2. Przygotowanie stanowiska sędziego technicznego (stolikowego) oraz protokołów 

sędziowskich. 

3. Przekazanie zespołom wody dostarczonej przez organizatora. 

4. Bieżąca obsługa zawodów. 

5. Promocja i informacja o rozgrywanych zawodach XIII edycji rozgrywek z cyklu  

„Z UKS-u do AZS-u. Studiuj w Lublinie!”. 

6. Dostarczenie protokołów z zawodów, opracowanych wyników, zdjęć i rozliczenia 

finansowego w ciągu 1 dnia po zakończeniu rozgrywek w danej dyscyplinie  

do biura Klubu Środowiskowego AZS Lublin.  

 

IX. NAGRODY 

1. W klasyfikacji poszczególnych dyscyplin zwycięskie szkoły otrzymują puchary  

i dyplomy. Najlepsze zespoły / zawodnicy otrzymają medale i nagrody rzeczowe  

z logo naszych zawodów. 

2. Wręczenie pucharów dla najlepszych szkół w poszczególnych dyscyplinach  

nastąpi podczas uroczystej dekoracji, która odbędzie się po zakończeniu rozgrywek 

w danej dyscyplinie. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE / KARY 

1. Każdy zespół startujący w ramach projektu „Z UKS-u do AZS-u. Studiuj 

w Lublinie!” w grach zespołowych zobowiązany jest do posiadania jednolitych 

strojów sportowych dla wszystkich zawodników z numerami na koszulkach. 

2. Zespół, w którego skład wchodzą zawodnicy nieuprawnieni do startu,  

zostaje zdyskwalifikowany poprzez walkower dla drużyny przeciwnej. 
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3. Integralną częścią regulaminu ogólnego są regulaminy techniczne poszczególnych 

dyscyplin ustalane przez Koordynatora cyklu zawodów „Z UKS-u do AZS-u. 

Studiuj w Lublinie!” w porozumieniu z organizatorem danych zawodów. 

4. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą przez Koordynatora 

XIII edycji rozgrywek z cyklu „Z UKS-u do AZS-u. Studiuj w Lublinie!”. 

5. Do interpretacji niniejszego regulaminu oraz regulaminów technicznych dyscyplin 

rozgrywanych w ramach XIII edycji rozgrywek z cyklu „Z UKS-u do AZS-u. Studiuj 

w Lublinie!” upoważniony jest Koordynator rozgrywek.  

 

XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. W celu prawidłowego świadczenia usług Klub Środowiskowy Akademickiego 

Związku Sportowego Lublin może przetwarzać dane osobowe Uczestników,  

w szczególności takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia,  

nr pesel, numer telefonu oraz e-mail. 

2. Administratorem danych osobowych jest Klub Środowiskowy Akademickiego 

Związku Sportowego Lublin, ul. Głęboka 31, 20-612 Lublin, dalej zwany Klubem. 

Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych  

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. 2018 poz. 1000). 

 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu: 
Cel przetwarzania Podstawa prawna Prawnie uzasadniony cel (jeśli 

występuje) 

Zawarcie i wykonanie umowy, w tym 
kontaktowanie się z klientem w związku 
z jej realizacją 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO  
– 

Rozpatrywanie skarg i reklamacji art. 6 ust. 1 lit. c RODO – 

Dochodzenie roszczeń związanych  

z zawartą umową 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO Windykacja należności  

i prowadzenie postępowań 
sądowych, a następnie 
egzekucyjnych 

Archiwizowanie dokumentacji art. 6 ust. 1 lit. c RODO – 

Prowadzenie statystyk art. 6 ust. 1 lit. f RODO Posiadanie informacji  
o statystykach prowadzonych 
działań co pozwala nam  

na usprawnienie prowadzonej 
działalności 

Prowadzenie działań marketingowych 

własnych produktów i usług bez 
wykorzystania środków komunikacji 
elektronicznej 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO Prowadzenie działań 

marketingowych promujących 
prowadzoną działalność 
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Prowadzenie działań marketingowych 
własnych produktów i usług  
z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy 
czym działania te ze względu  
na inne obowiązujące przepisy,  
w  szczególności  Prawo 
telekomunikacyjne i Ustawę  
o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, prowadzone są 
jedynie na podstawie 
posiadanych zgód 

Prowadzenie działań 
marketingowych promujących 
prowadzoną działalność  
z wykorzystaniem adresów e-mail 

i numerów telefonów 

Obsługa zgłoszeń kierowanych  
z wykorzystaniem formularza 

kontaktowego i innych wniosków, w tym 
zapewnienie rozliczalności 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO Udzielanie odpowiedzi na 
zgłoszenia i zapytania kierowane 

z wykorzystaniem formularza 
kontaktowego lub w innej formie, 
w tym przechowywanie 
newralgicznych wniosków  

i udzielonych odpowiedzi celem 
zachowania zasady rozliczalności 

 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych prawo 

do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania bądź przenoszenia 

danych, jak również prawo żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia 

zapomnianym), oraz wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania. W celu realizacji określonych powyżej uprawnień Uczestnik 

obowiązany jest do złożenia stosownego wniosku drogą mailową na adres 

biuro@azs.lublin.pl lub też pisemnie na adres Klub Środowiskowy Akademickiego 

Związku Sportowego Lublin, ul. Głęboka 31, 20-612 Lublin. 

 

5. Dane osobowe przechowywane są przez okres: 
Dane zawarte na umowach Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających  

z umowy. 

Dokumenty rozliczeniowe Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty  

do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania 

podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią 

inaczej. 

Dane dla celów marketingowych W przypadku przetwarzania danych na podstawie 

zgody – do czasu jej wycofania; 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie 

prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia 

sprzeciwu. 

Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza 

kontaktowego  

Przez okres 3 lat celem zachowania zasady 

rozliczalności. 

 

6. Klub nie udostępnia przetwarzanych danych osobowych żadnemu podmiotowi  

bez wyraźnej zgody Uczestnika, o ile konieczność udostępnienia nie wynika  

z przepisu prawa lub decyzji upoważnionego organu. Klub nie przekazuje 

przetwarzanych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

 

mailto:biuro@azs.lublin.pl
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7. Dane osobowe mogą być przekazane bez zgody Uczestnika w szczególności: 

a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, 

b) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, 

c) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków  

(Urząd Skarbowy, PIP, ZUS), 

d) podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji 

płatniczych, 

e) podmiotom wspierającym Klub w prowadzonej działalności na zlecenie 

Klubu, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym 

działalność Klubu. 

 

8. Uczestnikowi przysługuje wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie 

profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego 

przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane 

inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na członków 

AZS. 

10. W ramach wykonywanych czynności Klub korzysta z plików cookies w ten sposób, 

że obserwuje i analizuje ruch na stronie internetowej, jak również podejmuje 

działania remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności Klub nie przetwarza 

danych osobowych w rozumieniu RODO. 

 

 

 

Honorowy Prezes Zarządu 

Klubu Środowiskowego AZS Lublin 

/-/ 

Prof. dr hab. Zdzisław Targoński 


