
 

STOWARZYSZENIE 
DLA NAS 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK  

SPORTOWOŚP 

 FUTBOLOWY TURNIEJ SZÓSTEK 

 

  

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem jest  Ludowy Zespół Sportowy "MUSTANG" Ostaszewo oraz  

stowarzyszenie DLA NAS na zlecenie WOŚP Łysomice. 

 
II. CEL IMPREZY 

Organizowana przez nas impreza sportowa ma na celu: 

1. Pomoc w zbieraniu pieniędzy na WOŚP 

2. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia. 

3. Integracja mieszkańców Gminy Łysomice. 

4. Aktywowanie do zabawy całej rodziny. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

Rozgrywki odbędą się przez cały dzień 12.01.2019 w szkole w Świerczynkach na sali 
gimnastycznej. 

 

IV. PROGRAM ZAWODÓW I ZASADY 

 

Szczegółowy program i zasady rozgrywek zostaną przedstawione pod koniec grudnia 
2018 na stronach organizatora.  

 

V. UCZESTNICTWO 
 

Do turnieju mogą się zgłaszać zespoły złożone z 6 osób w wieku od 14 lat do 102 lat. 
Każdy zespół musi posiadać nazwę zespołu oraz wybranego kapitana drużyny. Kapitan 
drużyny rejestruje ją.   
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VI.  ŚWIADCZENIA I NAGRODY 

Organizator w ramach zawodów zapewnia następujące świadczenia:  

1. Woda podczas rozgrywek. 

2. Obsługę sędziowska.  

3. Znaczniki zespołów 

4. Zabezpieczenie medyczne 

5. Dyplomy dla wszystkich uczestników 

6. Puchary lub statuetki lub inne nagrody rzeczowe dla zawodników z pierwszych 
trzech miejsc. 

 

 

VII. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia do rozgrywek przyjmowane będą tylko i wyłącznie do 05.01.2018 lub do 
wyczerpania limitu drużyn. 

Link do strony na której można dokonać rejestracji drużyny znajduje się na stronie  

https://www.facebook.com/Mustang-Ostaszewo-
102741683116416/https://www.facebook.com/WOŚP-Łysomice-290957657608792/ 

http://www.nanudemy.pl/ 

 

Za ZGŁOSZENIE uważa się prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na 
stronie internetowej i wniesienie opłaty rejestracyjnej. Tylko dokonanie opłaty 
rejestracyjnej decyduje o znalezieniu się drużyny na liście. 

 

VIII. KOSZTY UCZESTNICTWA 

OPŁATA REJESTRACYJNA dla jednej drużyny to minimum 100 zł   

Opłata rejestracyjna jest opłatą za uczestnictwo w SPORTOWOŚP  

FUTBOLOWY TURNIEJ SZÓSTEK. Opłata rejestracyjna przeznaczona jest 

na częściowe pokrycie kosztów, nagród i medali pozostała kwota stanowi 

wpłatę darowizny na WOŚP 

 

IX. ZASADY RYWALIZACJI 

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do: 

1. Zapoznania się z regulaminem i bezwzględnego przestrzegania postanowień w nim 
zawartych. 
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2. Bezwzględnego przestrzegania decyzji sędziego pod groźbą wykluczenia drużyny z 
rozgrywek 

3. Przestrzegania zasady fair-play. 

4. Przestrzegania zasady samowystarczalności – niedopuszczalna jest pomoc osób 
trzecich. 

5. Drużyna może zostać nie dopuszczona do rozgrywek jeśli któryś z zawodników 
będzie miał nieodpowiedni strój na salę. 

6. Drużyna przed rozpoczęciem rozgrywek musi dostarczyć kpl. podpisanych 
dokumentów ( załączników) wszystkich zawodników drużyny do organizatora.  

 

W przypadku niestosowania się do któregokolwiek z punktów drużyna może zostać 
zdyskwalifikowany. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Nieprzestrzeganie Regulaminu zawodów grozi dyskwalifikacją drużyny. 

W przypadku dyskwalifikacji drużyny nie przysługuje zwrot wpisowego. 

Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 

trwania zawodów. 

Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a 

także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i 

telewizję a także w celach marketingowych Organizatora 
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Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

 

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA SPORTOWOŚP FUTBOLOWY TURNIEJ SZÓSTEK 
 

....................................................................               …………………………………..……  
Nazwisko, imię rodzica (opiekuna)      Tel. kontaktowy rodzica/opiekuna (komórkowy)  

  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:   

 

....................................................... …………………… ………………………………  
Nazwisko, imię  dziecka      Data urodzenia    Pesel  

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań do udziału mojego dziecka w rozgrywkach, oraz że 

jego udział odbywa się za moją wiedzą i na moją odpowiedzialność, co potwierdzam 

własnoręcznym podpisem.   

...................................................................   ………………………………………  
Nazwisko, Imię (Rodzica/opiekuna prawnego)    Data, podpis  

  

Niniejszym oświadczam, że w stanie zdrowia dziecka (wpisać imię i nazwisko 

dziecka)……………………………………………..…………… brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań 

zdrowotnych, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać jego udział w imprezie sportowej. Stan 

jego zdrowia pozwala na udział jako zawodnika.   

...................................................................   ………………………………………  
Nazwisko, Imię (Rodzica/opiekuna prawnego)    Data, podpis  

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (wpisać imię  

i nazwisko dziecka)……………………………………………..………………………………. zawartych 

w formularzu rejestracyjnym oraz karcie zgłoszenia dla potrzeb niezbędnych do organizacji 

i przeprowadzenia SPORTOWOŚP FUTBOLOWY TURNIEJ SZÓSTEK zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 922).   

Wyrażam również zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach 

informacyjnych dotyczących SPORTOWOŚP FUTBOLOWY TURNIEJ SZÓSTEK   oraz przez 

organizatorów.  

...................................................................   ………………………………………  
Nazwisko, Imię (Rodzica/opiekuna prawnego)    Data, podpis 
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Załącznik nr 2 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ 

 

ZGODA  NA SPORTOWOŚP FUTBOLOWY TURNIEJ SZÓSTEK 
 

 

....................................................... …………………… ………………………………  
Nazwisko, imię     Data urodzenia    Pesel  

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań do udziału w rozgrywkach, oraz że mój udział 

odbywa się za moją wiedzą i na moją odpowiedzialność, co potwierdzam własnoręcznym 

podpisem.   

...................................................................   
  Data, podpis  

  

Niniejszym oświadczam, że w stanie zdrowia brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań 

zdrowotnych, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać mój udział w imprezie sportowej. Stan  

zdrowia pozwala na udział jako zawodnika.   

...................................................................     
    Data, podpis  

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w formularzu rejestracyjnym oraz karcie zgłoszenia dla potrzeb niezbędnych do organizacji 

i przeprowadzenia SPORTOWOŚP FUTBOLOWY TURNIEJ SZÓSTEK zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 922).   

Wyrażam również zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach informacyjnych 

dotyczących SPORTOWOŚP FUTBOLOWY TURNIEJ SZÓSTEK oraz przez organizatorów. 

...................................................................     
  Data, podpis 
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