REGULAMIN

TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI – 25.08.2019
1.

Organizatorem zawodów jest Gmina Duszniki z siedziba ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki

2.

Miejsce rozgrywek: Boisko Orlik, Duszniki ul. Broniewskiego 3B.

3.

Celem imprezy jest popularyzacja piłki nożnej, promocja aktywności fizycznej oraz aktywnego stylu życia,
integracja miłośników tej dyscypliny sportowej oraz mieszkańców gminy Duszniki.

4.

Zawody odbędą się 25. sierpnia 2019r roku, zbiórka od godziny 9:30, start zawodów 10:00.

5.

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 506 139 351- Robert Dura, do 22.08.2019

6.

Wpisowe wynosi 50 zł, jest ono płatne przelewem na konto gminy z dopiskiem:
Turniej Piłki Nożnej Na Zakończenie Wakacji- 25.08.2019+ nazwa drużyny.
Dane do przelewu: BS Duszniki- 13907200020000012720000005

7.

Turniej odbędzie się tylko i wyłącznie przy udziale minimum 4 drużyn. Czas spotkania uzależniony jest od
ilości zgłoszonych zespołów i będzie oscylował pomiędzy 10-14 minutami na mecz. Gramy zgodnie z
przepisami PZPN. Szczegóły przepisów ustalone zostaną w dniu turnieju razem z sędzią oraz kapitanami.

8.

Harmonogram rozgrywek ustalony będzie w dniu zawodów. O kolejności zajętych miejsc decyduje: •
większa liczba zdobytych punktów, • różnica bramek, • jeżeli powyższe kryteria nie określą kolejności
decyduje wynik meczu, który został rozegrany pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

9.

Drużyna może liczyć maksymalnie 10 osób.

10. Zawodnicy muszą mieć ukończone minimum 16 lat. Niepełnoletni dodatkowo zobowiązani są do posiadania
pisemnej zgody na uczestnictwo w zawodach od prawnych opiekunów.
11. Trzy najlepsze drużyny otrzymają pamiątkowe puchary.
12. O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
13. Drużyny i zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
14. Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie poniesionych szkód na
zdrowiu i mieniu, biorących udział w rozgrywkach zawodników.
15. Organizator jest w pełni odpowiedzialny za następujące przygotowania do rozgrywek:
- udostępnienie szatni drużynom
- zapewnienie obsługi sędziowskiej
16. Organizator zwraca się z prośbą o pozostawienie szatni i natrysków w stanie należytego porządku.
17. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
18. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych.
19. Podczas imprezy obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania alkoholu na terenie obiektu (poza
miejscami do tego wyznaczonymi).
20. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania strojów sportowych oraz obuwia sportowego.
21. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów, wypowiedzi uczestników do celów
marketingowych.
Zawodnicy podpisując kartę zgłoszeniową potwierdzają zapoznanie się regulaminem zawodów .

Karta zgłoszeniowa zespołu na

TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI – 25.08.2019
NAZWA DRUŻYNY……………………………………………………………………………..
Kapitan + ADRES…………………………………………………………………………………………
Osoba kontaktowa tel., …………………………………………………….
Szatnia..............
Zawodnicy podpisując kartę zgłoszeniową potwierdzają, że zapoznali się z regulaminem
zawodów oraz sali i będą go przestrzegać.
L.p.
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