REGULAMIN
MIĘDZYSZKOLNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI
I. Organizator:
Urząd Gminy w Olszewie-Borkach.
II. Miejsce i termin:
Zespół boisk sportowych przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach,
ul. Dojazdowa 14 A, 11 maja 2018 r. o godz. 9:30.
IV. Cele turnieju:
1) promocja i popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkaoców,
2) przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez wypełnienie i organizację wolnego czasu,
3) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu wśród mieszkaoców,
4) łączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą.
V. Warunki uczestnictwa:
1) Turniej przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 9- 13 lat z ternu województwa
mazowieckiego.
2) Zgłoszenia drużyny dokonuje nauczyciel/wychowawca, który również jest zobowiązany do
pozostania z drużyną do kooca trwania turnieju.
3) Do zgłoszenia drużyny należy dołączyd oświadczenie pisemne rodziców lub opiekunów
zezwalających na udział osoby niepełnoletniej w rozgrywkach turniejowych.
4) Poszczególni zawodnicy powinni mied aktualne badania lekarskie zezwalające na grę w piłkę
nożną. W razie braku takowego zaświadczenia wszelka odpowiedzialnośd za ewentualne wypadki
bierze na siebie opiekun.
VI. Zgłoszenia do turnieju:
1) Podstawą udziału jest dokonanie zgłoszenia drużyny według wzoru stanowiącego załącznik do
Regulaminu.
2) Drużyny należy zgłaszad w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2018r. do godz. 14:00.
3) Dokładnych informacji o sposobie zgłoszenia drużyny można uzyskad w Referacie Rozwoju
Lokalnego i Promocji, tel. 29 764 31 07 wew. 125 lub 512 627 621, mail: karolina.zarnoch@olszewoborki.pl oraz r.kochanska@olszewo-borki.pl.
4) Zgłoszenie drużyny wraz z oświadczeniami składa kapitan/opiekun drużyny.

5) Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry
piłki nożnej.
VII. System rozgrywek:
1) Rozgrywki zostaną przeprowadzone w 4 grupach po 3 drużyny, czas gry: 2 x po 8 minut w systemie
pucharowym. Mecze koocowe między drużynami z obydwu grup w zależności od zajmowanego
miejsca – Organizator zastrzega sobie zmianę systemu rozgrywek ustalony zostanie w zależności od
ilości zgłoszonych drużyn. W danej kategorii wiekowej.
2) Drużyna może zgłosid max 10 zawodników (4 w polu + bramkarz).
3) Losowanie grup i drużyn zostanie przeprowadzone przez organizatora w przeddzieo turnieju.
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kapitanom/kierownikom drużyn na odprawie technicznej przed rozpoczęciem turnieju.
5) W rozgrywkach może uczestniczyd maksymalnie 12 drużyn. Liczy się kolejnośd zgłoszeo.
6) Obowiązywad będą przepisy gry piłki nożnej.
VIII. Postanowienia koocowe:
1) Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z turnieju lub walkower.
Karę orzeka organizator.
a. Kara dyskwalifikacji zawodnika, a także walkower nastąpi w momencie gdy nieuprawniony
zawodnik wystąpi w meczu – w przypadku pojedynczego incydentu w drużynie;
b. Kara dyskwalifikacji drużyny nastąpi w przypadku dwóch lub więcej incydentów.
2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i udział w
rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddad się wcześniej we
własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział
w turnieju.
3) Zawodnicy nie mogą grad w okularach, łaocuszkach, obrączkach itp. w przypadku takich zdarzeo
uczestniczą w meczach na własną odpowiedzialnośd. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego
wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialnośd prawna
spada na w/w osoby.
4) Zespoły są zobowiązane wystąpid w koszulkach o jednakowym odcieniu oraz w butach
przeznaczonych do gry w piłkę.
5) Za wszystkie sprawy formalne dotyczące drużyny – wymienione w powyższych punktach i
podpunktach regulaminu - odpowiedzialny jest kapitan/kierownik drużyny.
6) Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed lub w przerwie meczu, ma obowiązek sprawdzenia
tożsamości osób znajdujących się w protokole zawodów. Po zakooczeniu spotkania wszelkie wnioski i
protesty drużyn nie będą weryfikowane

7) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zapisie, organizator ma prawo nałożenia kary
określonej w punkcie VII patrz podpunkt 1.
8) Wszyscy uczestnicy Turnieju wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu
Turnieju zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.
9) Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami Turnieju mogą byd wykorzystane przez
prasę, radio i telewizję.
10) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych decyzja
organizatorów jest decyzją ostateczną.
11) Organizator zastrzega, że w sytuacji ekstremalnej MA PRAWO do własnej interpretacji
zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą regulaminu (za „sytuację ekstremalną” uważa się sytuację
sporną, której regulamin nie uwzględnił).
12) Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
13) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w trakcie trwania
turnieju.
14) Organizator nie będzie zwracał kosztów dojazdu drużyn na Turniej.
15) W przypadkach nieprzewidzianych regulaminem organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
zapisów regulaminu.
IX. Nagrody i wyróżnienia:
1) Najlepsze zespoły z miejsc I-III otrzymają dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe.
2) Przewidziane są także wyróżnienia dla:
a) najlepszego bramkarza,
b) najlepszego strzelca,
c) najlepszego zawodnika.

Najlepsi zawodnicy otrzymają statuetki/puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Zgłoszenie drużyny do MIĘDZYSZKOLNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR WÓJTA GMINY OLSZEWO- BORKI
Nazwa drużyny …………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa Szkoły ……………………………………………………………………………..……………………………………
Imię i nazwisko opiekuna drużyny …………………………………………...…….…………………………………
Nr telefonu do opiekuna ..…………………………………………………………………………..……………………

Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Data urodzenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Jednocześnie oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z regulaminem turnieju i będziemy go stosowad.
Stwierdzam własnoręcznym podpisem, iż wszyscy startujący i znajdujący się na liście zawodnicy posiadają
zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na udział w zawodach.

………………………………………………………………………
Podpis opiekuna/wychowawcy

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ PODOPIECZNEGO
W MIĘDZYSZKOLNYM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR WÓJTA GMINY OLSZEWO- BORKI
........................................................................................
/IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA/
........................................................................................
/ADRES ZAMIESZKANIA/
........................................................................................
/TELEFON KONTAKTOWY/
Wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego/dziecka
.........................................................................................
/imię i nazwisko/
.........................................................................................
data urodzenia
Wyrażam zgodę:
1. na udział mojego dziecka w Międzyszkolnym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy OlszewoBorki, który odbędzie się w terminie 11 maja 2018 r. na boisku przy Gimnazjum im. Papieża Jana
Pawła II w Olszewie-Borkach.
2. wykonanie zdjęd z wizerunkiem mojego dziecka oraz na wielokrotne i nieograniczone w czasie
rozpowszechnianie tych zdjęd przez Urząd Gminy w Olszewie-Borkach. Wizerunek, o którym tu mowa
wykorzystywany będzie w celach związanych z działalnością Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach
i/lub podmiotów z nim współpracujących. Zgoda na rozpowszechnianie obejmuje także inne
wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę, przetwarzanie, przekaz i powielanie wykonanych zdjęd z moim
wizerunkiem na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyłącznie w celu związanym z działalnością Urzędu Gminy
w Olszewie-Borkach lub podmiotów z nim współpracujących.
3. przetwarzanie danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, nr telefonu podanego jako
kontaktowy zawartych w karcie zgłoszeniowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.922) w związku z uczestnictwem w turnieju. Jednocześnie
oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że administratorem ww. danych oraz wizerunku jest
Urząd Gminy w Olszewie-Borkach oraz że mam prawo wglądu w swoje dane i możliwośd ich
poprawiania. Ponadto zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych ma charakter dobrowolny,
ale niezbędny do udziału w ww. przedsięwzięciu.
Oświadczam, że:
1. jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych a zgodę powyższą
udzielam w pełni świadomie.
2. zapoznałam/em się z treścią regulaminu turnieju, którego treśd akceptuję.
.......................................................................
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

