Regulamin
TURNIEJU DZIKICH DRUŻYN
1.

ORGANIZATOR:
 Urząd Gminy w Olszewie-Borkach
 Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrołęce
2. WSPÓŁORGANIZATOR:
 Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
3. MIEJSCE:
 boisko przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach
4. TERMIN:
 01.09.2018 r., godz. 9.00
5. CELE:
 promocja zdrowego stylu życia
 integracja społeczności lokalnej
6. UCZESTNICTWO:
W zawodach mają prawo startu mieszkańcy powiatu ostrołęckiego.
7. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Każda drużyna przed rozpoczęciem rozgrywek doręczy wypełnioną oraz podpisaną przez lidera grupy
Kartę zgłoszenia do Turnieju Dzikich Drużyn
 w Turnieju może wziąć uczestnik w wieku powyżej 17 roku życia;
 zawodnik może występować tylko w jednej drużynie;
 zawodnicy występują w obuwiu sportowym odpowiadającym wymogom nawierzchni /trawa
syntetyczna/, a drużyna w strojach w jednolitych kolorach oprócz bramkarza;
 uczestnicy na czas turnieju ubezpieczają się na własny koszt.
 Kapitan drużyny zobowiązany jest złożyć do 24 sierpnia 2018 r. kartę zgłoszenia drużyny w Urzędzie
Gminy w Olszewie-Borkach ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 25, stanowiącą załącznik do niniejszego
Regulaminu. Organizator przewiduje udział 12 drużyn, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
8. ZASADY GRY:
 zawody odbywają się systemem „każdy z każdym”, w zależności od ilości zgłoszonych drużyn
organizator zastrzega sobie zmianę systemu rozgrywek,
 czas trwania jednego meczu 2x10min. (z 2 min. przerwą, w zależności od ilości zgłoszonych drużyn czas
może ulec zmianie)
 losowanie grup i drużyn zostanie przeprowadzone przez organizatora turnieju w dniu rozgrywek,
 szczegółowe zasady turnieju zostaną omówione w dniu imprezy i przedstawione Kapitanom zespołów,
 drużyna może zgłosić 9 zawodników (5 zawodników w polu + bramkarz + 3 zawodników
rezerwowych),
 odległość muru od piłki 4 metry
 wprowadzenie piłki do gry z autu bramkowego może odbywać się ręką lub nogą przez bramkarza
 mecz sędziują osoby wyznaczone przez organizatorów. Decyzje sędziowskie są niepodważalne.
9. PUNKTACJA
 za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt.,
 za remis 1 pkt.
 za przegrany 0 pkt
10. KOLEJNOŚĆ MIEJSC

O zajęciu miejsca decydują:
 większa ilość zdobytych punktów.
Przy dwóch zespołach z jednakową ilością punktów o zajętym miejscu decyduje:
 wynik bezpośrednich spotkań – punkty
 różnica bramek w spotkaniach bezpośrednich
 w przypadku remisu zwycięzcę wyłonią rzuty karne
11. SPRAWY DYSCYPLINARNE
A. KARY INDYWIDUALNE
•w rozgrywkach obowiązują kary upomnienia
•żółta kartka
•wykluczenie – czerwona kartka
B. SANKCJE:
•żółta kartka – zawodnik opuszcza boisko na 2 min
•druga żółta kartka – zawodnik opuszcza boisko na 5 min
•czerwona kartka – bezpośrednio- wykluczenie oraz od sunięcie od następnego meczu
•w przypadku niesportowego zachowania zawodnik może być odsunięty od dwóch spotkań lub
całkowicie wykluczony z rozgrywek
C. organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu odszkodowania za zaginione mienie
i przedmioty osobiste uczestników rozgrywek
D. organizatorzy zabezpieczają:
•sędziów
•prowadzenie dokumentacji rozgrywek
12. NAGRODY
Zespołowe:
•trzy pierwsze drużyny otrzymają puchary, nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy
Indywidualne:
•najlepszy zawodnik
•najlepszy strzelec
•najlepszy bramkarz
13. Ochrona danych osobowych
 Dane osobowe uczestników Turnieju Dzikich Drużyn będą przetwarzane w celach przeprowadzenia
imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. Dane osobowe
uczestników Turnieju Dzikich Drużyn będą wykorzystywane zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Turnieju Wsi. Przez przekazanie
do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża
zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do
uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby
administracyjne i analityczne, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej RODO). Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym
momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.

 Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu
startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie
z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r.
o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Organizator nie będzie
ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
14. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 Reklamacje dotyczące spraw związanych z Turniejem należy składać po zakończeniu każdego meczu po
wcześniejszym wpłaceniu kaucji w wysokości 200 zł, która po rozpatrzeniu pozytywnym zostanie
zwrócona.
 Reklamacje dotyczące Turnieju będą rozpatrywane na bieżąco.
 Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Turnieju Dzikich Drużyn będzie ostateczna.
UWAGI KOŃCOWE
1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
2. Organizator nie gwarantuje uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. W czasie trwania zawodów Organizator nie zapewnia opieki medycznej.
4. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas Dożynek Gminnych dnia 2 września 2018 r. ok. godz.
17:00-18:00.
5. Wszyscy uczestnicy Turnieju wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu
Turnieju zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.
6. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami Turnieju mogą być wykorzystane przez
Organizatora, prasę, radio i telewizję.
7. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
9. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny
deszcz, burze z piorunami, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy.
10. Uczestnicy biorą udział w Turnieju Dzikich Drużyn na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym
ryzyko.
11. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznymi
pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała
i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
Organizatorzy zastrzegają wprowadzenie zmian do Regulaminu.

Karta Zgłoszenia
do Turnieju Dzikich Drużyn

Nazwa drużyny …………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko kapitana drużyny ……………………………………………………………………………………..
Telefon do kapitana ………………………………………………………………………………………………………….

Lp.

Imię i nazwisko*

Adres*

Data urodzenia*

Podpis*
Kapitan
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2

3

4

5

6

7

8

9
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem Turnieju i zobowiązujemy się go przestrzegać.

………………………………………………………………
podpis Kapitana drużyny

*Podane dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów 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 (RODO).

