REGULAMIN
WAKACYJNEGO TURNIEJU
SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
KASZTELANIA 2018
I.

CEL ROZGRYWEK

Popularyzacja siatkówki plażowej na terenie gminy Kije wśród dzieci
i młodzieży, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
2. Promocja kultury fizycznej oraz budowanie pozytywnych relacji
interpersonalnych przez uczestnictwo i pomoc w organizowaniu imprez
sportowych
1.

II.

ORGANIZATOR

1. Organizatorem turnieju jest SIK KASZTELANIA W KIJACH
III.

Miejsce rozgrywania zawodów

Boisko do siatkówki plażowej na terenach SIK KASZTELANIA w Kijach
IV. System

turnieju

Turniej odbywać się będzie w systemie „każdy z każdym” lub w razie
dużej ilości zgłoszeń systemem grupowym.
2. Drużyny rywalizują ze sobą do 2 wygranych setów.
3. Termin:
1.

- 29.07.2018 r. godz. 12:00

V.

UCZESTNICTWO

1. W turnieju mogą wziąć udział osoby zamieszkujące na terenie gminy Kije
2. W przypadku kiedy do turnieju zgłaszają się osoby niepełnoletnie,
wymagana jest zgoda prawnych opiekunów na uczestnictwo
w turnieju oraz obecność opiekuna podczas zawodów.
3. Do rozgrywek może przystąpić każda drużyna, która w określonym
terminie dokona zgłoszenia.
Zgłoszenia drużyn można dokonać do dnia 20.07.2018 r. do godz. 15:30
osobiście w siedzibie SIK Kasztelania, telefonicznie: 533-980-123
lub e-mailowo: promocja@kije.pl

4.

4.

Do turnieju mogą zgłaszać się zespoły męskie, żeńskie lub MIX

VI. SPOSÓB

PROWADZENIA ROZGRYWEK

Turniej przeprowadzony jest w oparciu o przepisy piłki siatkowej
2. Wszelkie sporne sytuacje rozwiązywane są grzecznościowo przez
rywalizujące drużyny
1.

SĘDZIOWIE

VII.

1. Zawody sędziowane będą przez pauzujących zawodników.
VIII.

NAGRODY

- Organizatorzy przewidzieli nagrody w postaci pucharów lub nagród

rzeczowych

IX. POSTANOWIENA

KOŃCOWE

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje odniesione
podczas zawodów.
2. Wszyscy uczestnicy turnieju startują na własną odpowiedzialność
i ryzyko.
3. Za rzeczy pozostawione bez opieki, organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
4. Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do gry według zasad Fair-Play.
5. Wszyscy uczestnicy turnieju decydując się na udział w turnieju
zobowiązują się do przestrzegania regulaminu turnieju oraz regulaminu
boiska na którym odbywają się zawody.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych
i wizerunku zawodników grających w rozgrywkach dla celów
marketingowych oraz na potrzeby tych rozgrywek.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, po
wcześniejszym zgłoszeniu uwag, zapytań lub zastrzeżeń przez uczestników
turnieju.
1.

ZAWODY ODBĘDĄ SIĘ
POD WARUNKIEM ZGŁOSZENIA CO NAJMNIEJ 4 DRUŻYN

Karta zgłoszenia
WAKACYJNEGO TURNIEJU
SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
KASZTELANIA 2018

Dane drużyny
NAZWA DRUŻYNY

Imię i nazwisko
kapitana/opiekuna drużyny
Tel. kontaktowy
kapitana / opiekuna
Czytelny podpis osoby
zgłaszającej
Dane opiekuna uczestników
niepełnoletnich
/ Imię i nazwisko, telefon
kontaktowy/

WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE PRZEZ ORGANIZATORA DANYCH ZAWARTYCH W KARCIE
ZGŁOSZNIENIA NA POTRZEBY ORGANIZACJI ZAWODÓW

………………………..
Czytelny podpis

