Regulamin
Otwartego Turnieju Piłki Siatkowej
„O Puchar Wójta Gminy Dzwola”
I.

Cel, termin i miejsce imprezy:
Celem imprezy jest promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień
oraz mobilizacja mieszkańców gminy do aktywnego spędzania czasu wolnego. Turniej
odbędzie się w dniu 26 września 2020 r. (sobota) na boisku wielofunkcyjnym przy
budynku
Gminnej
Biblioteki
Publicznej
i
Ośrodka
Kultury,
Kocudza Druga 59, 23-304 Dzwola
Rozpoczęcie zawodów - godz. 1500.

II. Zgłoszenia do turnieju:
1. Zgłoszenia drużyn zawierające nazwę drużyny oraz dane kapitana drużyny z numerem
kontaktowym przyjmujemy w terminie do 25.09. br. drogą mailową na adres
dzwolaok@gmail.com (karta załączona na dole regulaminu).
2. Wraz z kartą zgłoszenia kapitan drużyny zobowiązany jest dostarczyć listę
zawodników zawierającą imiona, nazwiska zawodników oraz daty urodzenia.
Kartę zgłoszenia przesyłamy drogą mailową po uprzednim kontakcie (podpisy
na karcie mogą zostać złożone w dniu rozgrywania Turnieju).
3. Osoby niepełnoletnie, które chcą wziąć udział w Turnieju, muszą dostarczyć
DEKLARACJĘ GRY OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ podpisaną przez rodzica
lub prawnego opiekuna (karta załączona na dole regulaminu).
III. Zasady turnieju:
1. Najważniejszą zasadą imprezy będzie rozgrywanie spotkań według zasad „fair-play”
i sportowego ducha.
2. W Turnieju mogą brać udział wyłącznie amatorzy w wieku minimum 15 lat. Przez
pojęcie „amator” należy rozumieć osobę nie zgłoszoną do rozgrywek przez OZPS
lub PZPS w sezonie 2018 – 2019, 2019 – 2020 i 2020 - 2021.
3. Turniej OPEN - drużyny biorące udział w Turnieju mogą być mieszane (mężczyźni
i kobiety).
4. Możliwe jest dopuszczenie do Turnieju zespołów złożonych z 5 zawodników.
Maksymalna liczba zawodników w drużynie wynosi 8 osób.
5. Spotkania odbywać się będą zgodnie z Przepisami Gry w Siatkówkę zatwierdzonymi
przez PZPS z uwzględnieniem postanowień niniejszego regulaminu.
6. Rozgrywki będą prowadzone w systemie uzależnionym od ilości zgłoszonych
zespołów i ustalonym przed rozpoczęciem Turnieju przez sędziego i organizatora.

7. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania stroju i obuwia sportowego. Ze względów
epidemicznych każdy zawodnik musi posiadać własny pojemnik z napojem
oraz środki do dezynfekcji rąk. Sędzia i organizator ma prawo nie dopuścić do gry
oraz zabronić wejścia na teren obiektu osobom, które nie stosują się do powyższych
wytycznych.
8. Każdy zawodnik winien posiadać dowód tożsamości (legitymację) i okazać go
na prośbę Organizatorów.
9. W razie potrzeby Organizator może podzielić zgłoszone drużyny na kategorie
wiekowe.
10. Drużyna składająca się wyłącznie z osób niepełnoletnich zobowiązana jest
do wyznaczenia pełnoletniego opiekuna, który będzie ją reprezentował.
11. Każdy zawodnik może reprezentować wyłącznie jedną drużynę.

III. Protesty i sytuacje sporne.
1. W sytuacjach spornych wyłącznie kapitan ma prawo do składania protestów
u sędziego lub Organizatora Turnieju.
2. Decyzje sędziego/Organizatora dotyczące spraw spornych i protestów są ostateczne.
3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

IV. Nagrody.
1. Za zajęcie I, II i III miejsca drużyny otrzymają puchar.
Ponadto wszyscy uczestnicy Turnieju będą mogli uczestniczyć w ognisku
zorganizowanym w trakcie trwania Turnieju i zaraz po jego zakończeniu.
V.

RODO
1. Podpis na karcie zgłoszenia drużyny (w przypadku osób niepełnoletnich – podpis
deklaracji przez rodzica lub prawnego opiekuna) jest równoznaczny z wyrażeniem
zgody na prowadzenie działań o charakterze informacyjno-promocyjnym przez
Gminną Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Kultury w Dzwoli na portalach
społecznościowych i na innych stronach internetowych prowadzonych
lub współpracujących z GBPiOK, celem dokumentowania wydarzeń,
uroczystości,
konkursów,
zawodów
etc.
2. Podpis na karcie zgłoszenia jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

VI. Uwagi końcowe:
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki kontuzji odniesionych przez
zawodników podczas turnieju.
2. Organizator nie ubezpiecza zawodników.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy prywatne rzeczy uczestników Turnieju.
4. Przystąpienie drużyny do turnieju jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższego
regulaminu.
5. W przypadku złamania warunków regulaminu Organizator może wykluczyć drużynę
lub zawodnika z rozgrywek.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 698-480-840 lub 881-799-703.

KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU SIATKARSKIEGO
O PUCHAR WÓJTA GMINY DZWOLA
26.09.2020 - KOCUDZA DRUGA
Nazwa drużyny .........................................................................................................................
Imię i nazwisko kapitana .........................................................................................................
Nr tel. kapitana drużyny ..........................................................................................................

Lp.

Imię i nazwisko
zawodnika/zawodniczki

Data urodzenia

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zatwierdził ................................................................................................................................

DEKLARACJA GRY OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

Ja, niżej podpisany/a, zapoznałem/am się z regulaminem Turnieju o Puchar Wójta
Gminy Dzwola, który odbędzie się 26 września 2020 r. w Kocudzy Drugiej i znam wszelkie
ewentualne
Wyrażam

konsekwencje
zgodę

na

udziału

mojego

udział

(imię

dziecka
i

w

Turnieju.

nazwisko

dziecka)

………………………………………………………………………………………w Turnieju.

…………………………………………………….
(data i podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

