LIELDIENU VOLEJBOLA TURNĪRS 2020
NOLIKUMS
Mērķi un uzdevumi.
1. Veicināt veselīgu un aktīvu dzīves veidu.
2. Popularizēt volejbolu Siguldas novadā.
3. Noskaidrot labākos turnīra spēlētājus.
Laiks un vieta.
Sacensības notiks 2020.gada 13.aprīlī, Siguldas Sporta centrā, Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā.
Reģistrēšanās sacensību dienā no plkst. 10.00 līdz 10.30, sacensību sākums plkst.11.00.
Organizatori.
Organizē Siguldas Sporta centrs (SIA “Siguldas Sporta Serviss”) sadarbībā ar Sporta klubs „NUKI”,
galvenais tiesnesis Gvido Gailītis (tālr. 20355535).
Dalībnieki.
Sacensībās piedalās visi spēlēt gribētāji. Dalībnieki sacensību laikā paši atbild par savu veselības
stāvokli. Nepilngadīgām personām ir nepieciešama rakstiska vecāku atļauja par piedalīšanos
turnīrā.
Iepriekšēja pieteikšanās.
Iepriekšējā pieteikšanās sacensībām mājaslapā – www.siguldassports.lv/starts vai klātienē
Siguldas Sporta centra kasēs. Dalības maksa vienam dalībniekam ir 4.00 EUR, dalībniekiem ar
Siguldas novada iedzīvotāja ID karti 20% atlaide. Pēc 12.aprīļa plkst.22.00 visiem dalībniekiem
dalības maksa 5.00 EUR un pieteikšanās tikai sacensību dienā Siguldas Sporta centra kasēs līdz
plkst.10.00.
Norises kārtība.
Spēlētāji tiks salozēti līdzvērtīgās komandās, spēlējot kopā gan sievietēm, gan vīriešiem vienā
komandā. Spēļu gaitu un norisi nosaka galvenais tiesnesis atkarībā no dalībnieku skaita.
Apbalvošana.
Piemiņas balvas no sacensību organizatoriem un atbalstītājiem.
Personu datu aizsardzība.
1. Biedrība “Sporta klubs NUKI”, kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku privātumu.
2. Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību
organizēšanas vajadzībām. Sacensības rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams
norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.
3. Publiski redzamajās izspēles tabulās, rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds. Ja
dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to ir jāinformē
sacensību organizators uz e-pastu volejbols@nuki.lv. Šajā gadījumā publiski redzamajos
sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās
no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem.

4. Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas
personas datos.
5. Dalībnieks un sacensību apmeklētājs tiek informēts, ka pasākuma laikā var tikt veikta arī
filmēšana un fotografēšana no SIA “Siguldas Sporta serviss”, pasākuma rīkotāja, pasākumu
tiesnešu un citu tam pilnvaroto personu puses, kā arī sacensību rezultātu publicēšana.
Piesakoties pasākumā kā dalībnieks vai, apmeklējot pasākumu klātienē, apmeklētājs piekrīt, ka
var tikt fotografēts un filmēts, ka viņa attēls var tikt izmantots filmās, fotogrāfijās,
audiovizuālajos ierakstos, ka viņa sacensību rezultāti var tikt publicēti sacensību vietā un
pasākuma rīkotāja vai citu tam pilnvaroto trešo pušu komunikāciju rīkos. Visas tiesības uz
šādiem materiāliem un tā izmantošanu pieder SIA “Siguldas Sporta serviss” vai attiecīgi
pilnvarotajai trešajai personai, šādu materiālu SIA “Siguldas Sporta serviss”, pasākuma rīkotājs
vai attiecīgi pilnvarotā trešā persona var izmantot pēc saviem ieskatiem visā pasaulē jebkuros
plašsaziņas līdzekļos reklāmas nolūkos vai citam mērķim, kā arī komerciālos nolūkos bez
jebkādas atlīdzības vai kompensācijām par iepriekš minēto apmeklētājam.
6. Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku
datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā
arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties sūtot
savas vēlmes uz e-pastu: volejbols@nuki.lv.

