
 

 

 
XXII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ JUDO 

w Kopalni Soli w Bochni
1.ORGANIZATORZY
          

 Towarzystwo Sportowe MOSIR Bochnia
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni
 Kopalnia Soli w Bochni

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki,
Powiatu Bocheńskiego, Gminy Miasta Bochnia” 

2.TERMIN I MIEJSCE 
ZAWODÓW

15-16.06.2019  ( sobota -niedziela) 

Kopalnia Soli w Bochni
(komora Ważyn 248 m. pod ziemią)

ul. Campi 15 , 32-700 Bochnia

3. PROGRAM 

ZAWODÓW

15.06.2019r. (sobota)

830 – 1100   - zjazd do Kopalni

1000 – 1200  - waga 

1300 – Uroczyste rozpoczęcie zawodów

Zawody Drużynowe – rocznik 2006/2007 

Zawody Indywidualne:

chłopcy i dziewczęta rocznik 2006/2007

chłopcy rocznik 2008/2009 

Po zakończeniu zawodów kolacja, bankiet dla dorosłych,

dyskoteka dla zawodników, nocleg w Kopalni. 

W programie zwiedzanie Kopalni, przejazd podziemną kolejką.

16.06.2019r. (niedziela)

800    - śniadanie

900 – 1000  - waga dla przyjeżdżających w niedzielę

1100 – walki w kategoriach:

dziewczęta rocznik 2008/2009  

chłopcy i dziewczęta rocznik 2010 i młodsi 



4. KATEGORIE 
WAGOWE

15.06.2019r. (sobota)

ZAWODY DRUŻYNOWE – rocznik 2006/2007

(drużyna może być mieszana, musi liczyć przynajmniej 3 zawodników)

waga: 33kg, 36kg, 42kg, 46kg, 60kg

ZAWODY INDYWIDUALNE

chłopcy  rocznik 2006/07  waga: 33kg,36kg,39kg,42kg,46kg,50kg, 55kg,60kg,+60kg

dziewczęta rocznik 2006/07 waga: 30kg,33kg,36kg,40kg,44kg,48kg,52kg,57kg, +57kg

chłopcy rocznik 2008/09 waga:24kg,27kg,30kg,33kg,36kg,39kg,42kg,46kg,50kg,+50kg

16.06.2019r. (niedziela)

dziewczęta rocznik 2008/09  waga:24kg,27kg,30kg,33kg,36kg, 40kg,44kg, 48kg,+48kg

chłopcy rocznik 2010 i młodsi – kategorie wagowe ustalane w dniu zawodów(co 3 kg)  w

zależności od liczby zgłoszonych

dziewczęta rocznik  2010  i  młodsi  –  kategorie  wagowe  ustalane  w  dniu  zawodów

(co 3 kg) w zależności od liczby zgłoszonych

W  roczniku  2010  i  młodsi  istnieje  możliwość  połączenia  dziewcząt  z  chłopcami

w przypadku małej ilości dzieci w danej wadze. 

Ze względu na możliwości organizacyjne w Kopalni na zawody możemy przyjąć

tylko 500 zawodników. 

5. ZGŁOSZENIA

Listę zawodników (klub, imię, nazwisko, rocznik na formularzu zgłoszeniowym) prosimy

przesłać do piątku 07.06.2019r. 

na adres e-mail:    judobochnia@gmail.com                                                               Każdy

zawodnik musi posiadać podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w 

załączeniu)

6. OPŁATA STARTOWA
Indywidualnie: 40  złotych od zawodnika

Drużynowo: 100 złotych od drużyny

7. KONTAKT

Sabina Bajda tel: +48 604 435 977  

Beata Wszołek tel: +48 662 512 649 

e-mail:    judobochnia@gmail.com 

8. NAGRODY Dyplomy, medale, puchary, nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników



9. OPŁATY

 ZWIĄZANE
 Z WYŻYWIENIEM 
I
ZAKWATEROWANIEM

w dniach

15-16.06.2019r.
(sobota + niedziela)

W cenie: nocleg* , wyżywienie: 4 ciepłe posiłki, suchy prowiant, napoje, drobne gadżety, 
zjazd do kopalni.
*cena pobytu uzależniona jest od miejsca noclegu

ZAWODNICY I TRENERZY
1) nocleg w kopalni (z własnym śpiworem) lub w Internacie– 155 zł/osoba
2) nocleg w Kopalni (z pościelą Kopalni) – 170 zł/osoba
3) nocleg w Hotelu (zgłoszenia do 03.06.2019r) – 200 zł/osoba -  liczba miejsc ograniczona

KIBICE, OSOBY TOWARZYSZĄCE
1) nocleg w kopalni (z własnym śpiworem) lub w Internacie– 180 zł/osoba
2) nocleg w Kopalni (z pościelą Kopalni) – 200 zł/osoba
3) nocleg w Hotelu (zgłoszenia do 03.06.2019r) – 210 zł/osoba – liczba miejsc ograniczona

PIERWSZYM zgłoszonym 225 osobom gwarantujemy nocleg w Kopalni, kolejni – nocleg             
w Internacie lub Hotelu.

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z NOCLEGU przy zgłoszeniu ZOBOWIĄZANE są podać miejsce 
noclegu - w przypadku NOCLEGU W KOPALNI również informację o własnych śpiworach 
lub pościeli Kopalni. 

10.   OPŁATY

 DODATKOWO
DLA 
PRZYJEŻDŻAJĄCYCH 

 14.06.2019r. (piątek)

1) nocleg w Internacie (w cenie: nocleg+ obiado-kolacja+ śniadanie) – 60 zł/osoba

2) nocleg w Hotelu (w cenie: nocleg ze śniadaniem) – 75 zł/osoba

3) nocleg w Hotelu (w cenie: nocleg+ obiado-kolacja w Internacie+ śniadanie) – 90 zł/osoba

Nocleg w Hotelu -  zgłoszenia do 03.06.2019r

11. INFORMACJE

 DOTYCZĄCE
ZJAZDU 
DO 
KOPALNI 

1. Osoby, które nie korzystają z wyżywienia i noclegów (zawodnicy, trenerzy, kibice)              

zjeżdżają do kopalni wykupując bilety w Biurze Obsługi Klienta Kopalni w cenie:

- dorośli i dzieci   -  25 zł
- dzieci do lat 5 – bezpłatnie

2. ZJAZDY do Kopalni Soli w Bochni odbywają się SZYBEM CAMPI w godzinach:

               SOBOTA od godz. 9.00 -  NIEDZIELA do godz. 20.00  (cały czas)

3. Obok szybu Campi zlokalizowany jest parking dla autokarów i samochodów osobowych.

12. INNE
 
INFORMACJE

 

1. Walki rozgrywane będą na 5 matach, systemem grupowym i pucharowym.

Czas walki – 2 minuty (dogrywka – 1 minuta Golden Score).

2. Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie  od następstw nieszczęśliwych 

wypadków (NNW). Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia spoczywa na Klubach.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia.

4. Uczestnictwo zgodnie z Regulaminem PZJudo.

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU W BOCHNI



 

                                                LISTA ZG OSZENIOWAŁ

XXII Mi dzynarodowy Turniej Judo w Kopalni Soli w Bochnię
15-16.06.2019r

zg oszenia do dnia ł 07.  06.2019r  .   (obowiązkowo)  
e-mail: judobochnia@gmail.com
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH UCZESTNIKA ZAWODÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.   
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych Pani/ Pana dziecka/ podopiecznego jest  Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji z siedzibą przy ul. Parkowej 3, 32-700 Bochnia;
2) kontakt z Administratorem – info@mosirbochnia.pl
3)  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  związanym  z  uczestnictwem  w  zawodach
sportowych-  XXII Międzynarodowy Turniej Judo w Kopalni Soli  w Bochni,  w dniach 15-16 czerwca
2019 r. - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
4) zakres przetwarzanych danych: imię, nazwisko, wiek, płeć, waga oraz wizerunek;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi,
6)  Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okres niezbędny  do  rozliczenia
przedsięwzięcia/ turnieju, 
7) posiada Pani/Pan prawo do:

 dostępu do treści danych 
 sprostowania danych 
 usunięcia danych 
 ograniczenia przetwarzania danych 
 przenoszenia danych 
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
 wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

8)  podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
odmową przyjęcia zgłoszenia do uczestnictwa w zawodach.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016  r.  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego  dziecka/  podopiecznego
oraz danych wizerunkowych do celów budowania pozytywnego wizerunku Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Bochni w przestrzeni publicznej i w mediach.

…………………………………………………………………...
                     imię i nazwisko dziecka

……………………………………………………………………
adres zamieszkania

    ……………….………..……………………………………
            podpis rodzica / opiekuna


